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ATA CBH-MP/002/2021 1 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, as 14h30, na plataforma do Google 2 

Meet, na modalidade Videoconferência, conforme convocação prévia foi realizada a 39ª Reunião 3 

Extraordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Dando início, a Sra. Secretária 4 

Executiva Suraya Modaelli (DAEE), passou algumas informações e recomendações sobre a 5 

condução da reunião por videoconferência, finalizou informando que a reunião seria gravada e a 6 

presença registada pelo chat. Em seguida passou a palavra para o Presidente do Comitê, o 7 

Prefeito Municipal de Ourinhos, Lucas Pocay, para que assuma a condução dos trabalhos. Com a 8 

palavra o Sr. Lucas Pocay (Presidente) agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do 9 

Sr. Cledir Soares (Vice-Presidente) e finalizou desejando uma boa reunião, passando a palavra 10 

para a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli (DAEE), que agradeceu a presença de todos. 11 

Prosseguindo com a pauta, a Secretária Executiva informou a existência de quórum e em 12 

seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, uma vez que a mesma foi 13 

encaminhada previamente aos membros. Em seguida, o Presidente colocou em votação a 14 

dispensa da leitura da ata, não havendo nenhuma manifestação, a proposta foi aprovada. Na 15 

sequência o Presidente coloca a ata em apreciação e votação, não havendo manifestações, a 16 

ata foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a Secretária Executiva passou os informes do 17 

Comitê: 1) 20 de abril foi realizada a 1ª Reunião da CT-PAS - Câmara Técnica de Planejamento, 18 

Avaliação e Saneamento do Biênio 2021-2022. 2) de 19 a 23 de abril foi realizado o protocolo de 19 

Projetos para obtenção de Recursos do Fehidro. 3) 06 de maio a Secretaria Executiva participou 20 

da Reunião Extraordinária do CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde o Prefeito 21 

de São Pedro do Turvo, Sr. Marco Aurélio O. Pinheiro tomou posse. Em seguida a Secretaria 22 

Executiva, na ausência do Sr. Marco Aurélio, convidou o Prefeito de Garça, Sr. João Carlos dos 23 

Santos representante dos municípios do CBH-AP/CBH-BT no CRH, para suas considerações 24 

sobre a reunião. Com a palavra o Sr. João Carlos (Prefeito de Garça) agradeceu em seu nome e 25 

do Sr. Marco Aurélio a confiança de todos os Prefeitos para conduzi-los para representa-los, 26 

informou a todos que além da titularidade no CRH, ambos também obtiveram sucesso na 27 

titularidade do COFEHIDRO – Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos 28 

Hídricos, se comprometeu empenhar-se para poder influenciar positivamente as decisões do 29 

Conselho e do Governo em favor dos Comitês, bem como, manter o CBH sempre atualizado e 30 

corresponder às expectativas dos municípios e objetivos dos Comitês. Na sequência relembrou 31 

que na reunião do CBH-AP o Sr. Luis Sergio (ABRHIDRO) levantou a questão a respeito da 32 

diminuição dos recursos dos royalties. Explicou que o fundo tem a desvinculação de receitas 33 
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onde 30% dos recursos hoje recebidos são retirados pelo Estado e aplicado em outros objetivos 34 

e áreas do orçamento estadual. Esclareceu que teve a oportunidade de conversar com o Vice-35 

Governador, Rodrigo Garcia a respeito do Estado ter um olhar para as necessidades locais dos 36 

municipios, que também precisam ganhar a capacidade de investir mais, e uma forma que se tem 37 

é o recurso do Fehidro. Sra. Secretaria Executiva esclareceu que além da diminuição dos 38 

recursos dos royalties, foi estabelecido no âmbito do Cofehidro uma regra que não pode haver 39 

projetos inferiores a R$ 150.000,00, onde a sobra deste recurso volta para o CORHI – Comitê 40 

Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos para aplicação em projetos de âmbito 41 

estadual. Falou também de uma outra questão onde o Governo está começando a fazer as 42 

reuniões por regiões administrativas, explicou que a mais de 27 anos se tem trabalhado por Bacia 43 

Hidrográfica, fazendo plano de recursos hídricos, pedindo que o governo olhe para as regiões por 44 

Bacia Hidrográfica, e com isso ao invés de avançar para fortalecer a organização por Bacia 45 

Hidrográfica, estamos retrocedendo para as regiões administrativas. Pediu ao Sr. João Carlos 46 

junto do Sr. Marco Aurélio e dos Presidentes dos Comitês AP e MP para ficarem atentos a estas 47 

questões para que tenhamos uma articulação política para defender o interesse dos nossos 48 

municípios para que os Comitês não percam suas forças. Sr. João Carlos (Prefeito de Garça) 49 

esclareceu que vai incluir estas questões na pauta da próxima reunião do Conselho que está 50 

prevista para 13/07. Novamente com a palavra a Secretária Executiva deu continuidade aos 51 

comunicados. 4) 07 de maio a diretoria do CBH-MP participou da Sala de Crise do 52 

Paranapanema. 5) 20 de maio técnicos da Secretaria Executiva participaram de uma reunião 53 

junto a CRHI – Coordenadoria de Recursos Hídricos para tratar da Cobrança pelo uso da Água. 54 

6) 24 de maio a Secretaria Executiva participou de uma reunião com a UNESP sobre o Mestrado 55 

Profissional, que é uma parceria com do Comitê com a UNESP. Em breve será realizado um 56 

Webinar para apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da parceria 57 

UNESP/COMITÊS DE BACIAS. Após comunicados do CBH-MP, a Secretária passa aos 58 

comunicados do CBH-PARANAPANEMA: 1) O CBH-PARANAPANEMA está em processo 59 

eleitoral para compor o plenário do Comitê para 2021/2024, as inscrições estarão abertas até 60 

01/07/2021, no site do Comitê está o edital completo com todas as informações e pré requisitos. 61 

2) Está aberto as inscrições do Prêmio #EuSouParanapanema, este prêmio foi instituído no 62 

Comitê para aproximar diversos setores da sociedade com o Comitê e valorizar este trabalho de 63 

comunicação. As inscrições vão até 22/06/2021. O edital completo com todas as informações 64 

está no site do Comitê. 3) Foi criado no âmbito do Comitê, um grupo de trabalho dos 65 

reservatórios que vai apoiar toda discussão que estamos tendo junto da ANA – Agência Nacional 66 
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de Águas e Saneamento Básico para definição de regras operativas para os reservatórios do 67 

Paranapanema. 4) 28 e 29 de abril aconteceu a reunião com os setores de irrigação, 68 

abastecimento público, turismo, lazer e apicultura para que estes setores se organizassem e 69 

indicassem representantes para o formar o grupo. 5) 27 de junho foi realizada a 4ª Reunião do 70 

GT Reservatórios da ANA. 6) de dezembro de 2019 até abril deste ano, foram realizadas 30 71 

reuniões da sala de situação do Paranapanema, com vistas a gerenciar os níveis dos 72 

reservatórios na Bacia Hidrográfica. A próxima reunião será realizada dia 25 de junho. 73 

Finalizando os informes, a Secretária Executiva convida o Sr. Emilio Prandi (DAEE), para fazer 74 

um relato da crise dos reservatórios de água. Após a apresentação, Sr. Presidente convidou a 75 

Secretária Executiva para apresentar o I Ciclo de Capacitação do CBH-MP. Após a 76 

apresentação, prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente convidou o Secretário Executivo 77 

Adjunto e Coordenador da CT-PAS o Sr. Emílio Prandi, para apresentar a Deliberação CBH-78 

MP/222/2021 de 09/06/2021, que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de 79 

investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2021 da Compensação 80 

Financeira/Royalties, destinados ao CBH-MP. Após a apresentação, o Sr. Presidente abriu a 81 

palavra para as manifestações do plenário, sem manifestações, colocou a Deliberação em 82 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Presidente convidou novamente 83 

o Sr. Emílio Prandi para apresentar a Deliberação CBH-MP/223/2021 de 09/06/2021, que aprova 84 

pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos para a tomada de recursos do 85 

FEHIDRO 2021 - cobrança pelo uso dos recursos hídricos, destinados ao CBH-MP. Após 86 

apresentação, e sem manifestações do plenário, o Sr. Presidente colocou a Deliberação em 87 

votação, sendo aprovada por todos. Sra. Secretária Executiva explicou que na convocação da 88 

reunião enviada aos membros havia uma terceira deliberação que tratava sobre saldo de recurso, 89 

esclareceu que essa deliberação foi retirada, pois durante a checagem da deliberação final para 90 

apresentar na reunião foi identificado que o saldo era insuficiente para abertura de prazo.  91 

Cumprida a pauta da reunião, o Sr. Presidente abriu a palavra para os membros do plenário para 92 

outros assuntos e considerações. Sr. João Carlos (Prefeito de Garça) informou que a próxima 93 

reunião do COFEHIDRO está prevista para 13/07, solicitando apoio da Secretaria Executiva para 94 

tratar das questões tratadas nesta reunião. Finalizadas as manifestações, o Presidente 95 

agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 39ª Reunião Extraordinária do CBH-MP. 96 


