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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, as 9h00m, no 2 

Centro Comunitário Urbano Sebastião Manzano, sito à rua Getúlio Vargas, 40 no 3 

município de Alvinlândia/SP, conforme convocação prévia, realizou-se a 31ª 4 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP. Na ausência do Senhor Presidente do 5 

Comitê, o Sr. Manuel Queiroz, Vice Presidente do Comitê e representante da 6 

ONG Salvar, abre a reunião dando as boas vindas a todos os presentes, justifica a 7 

ausência do Senhor Presidente do Comitê, e, agradece ao Município de Alvinlândia 8 

por receber o Comitê de Bacias. Com a palavra o Prefeito de Alvinlândia, Sr. Ivan 9 

Zinetti, anfitrião desta reunião, agradece a presença de todos desejando uma boa 10 

manhã de trabalho, colocando o Município à disposição do Comitê. Na sequência 11 

Sr. Jairo da Costa e Silva, Prefeito Municipal de Tarumã e Representante dos 12 

Comitês do Pontal e do Médio Paranapanema, junto ao Conselho Estadual de 13 

Recursos Hídricos (CRH), cumprimenta a todos, passando aos informes do CRH. 14 

Sr. Jairo menciona que a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas 15 

(REBOB), participará do World Water Council (Conselho Mundial da Água), que 16 

será realizado de 12 a 17 de abril de 2015 na Coréia do Sul. Referente ao ENCOB, 17 

menciona sua participação nas mesas de discussões, e frisa o reconhecimento do 18 

Estado de São Paulo como modelo na atuação e preservação dos recursos hídricos 19 

em nível nacional. Destaca a importância do Diálogo Interbacias, e frisa a 20 

importância da participação dos Prefeitos Municipais no encontro. Na sequência, o 21 

Vice-Presidente passa a palavra para o Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo do 22 

Comitê, que dá boas vindas a todos os presentes agradecendo a acolhida do 23 

município. Sr. Denis informa que há quórum para a realização da reunião e solicita 24 

a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, proposta esta que, colocada em 25 

votação, foi aprovada por todos. Em seguida, Sr. Manuel Queiroz, Vice 26 

Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo manifestações, 27 

Sr. Vice Presidente do Comitê coloca a Ata em votação, ficando a mesma 28 

aprovada. Prosseguindo, o Sr. Vice Presidente passa a palavra ao Sr. Denis 29 

Araújo, Secretário Executivo do Comitê para os comunicados da reunião. 30 

Primeiro Comunicado: referente a Cobrança pelo Uso da Água no Médio 31 

Paranapanema. A proposta de Cobrança está em análise na Câmara Técnica de 32 

Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos (CTCOB) do Conselho Estadual de 33 

Recursos Hídricos (CRH), que solicitou adequação em alguns itens da 34 

Fundamentação, conforme deliberação do Comitê em pauta que será apresentada 35 

na sequência. Após a apreciação da Deliberação pelo Comitê, a proposta de 36 

cobrança do Médio Paranapanema deve entrar na pauta da primeira reunião do 37 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 2015. Segundo Comunicado: refere-se 38 
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ao XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 39 

realizado entre 1 a 4 de setembro de 2014 em São Pedro/SP. O evento contou com 40 

a participação de cerca de 650 participantes de diversos segmentos e locais, do 41 

Estado e do País. O Secretário ressalta que no dia 09/12/14, a Secretária Executiva 42 

Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, participou da Reunião Ordinária do Conselho 43 

Estadual de Recursos Hídricos, ocasião em que apresentou os resultados e avanços 44 

dos Diálogos Interbacias aos membros do Conselho. Terceiro Comunicado: a 45 

Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, participou da Reunião 46 

Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, apresentando demandas e 47 

desafios das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental para que se estabeleça um 48 

diálogo entre os Comitês paulistas e o Agente Técnico CEA (Coordenadoria de 49 

Educação Ambiental da Secretaria Estadual de Meio Ambiente) e os tomadores, 50 

visando a aprovação de projetos de Educação Ambiental junto ao FEHIDRO. 51 

Quarto Comunicado: a Secretária Executiva participou entre os dias 23 e 28 de 52 

novembro do XII Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, 53 

realizado em Maceió/AL. Quinto comunicado: A Secretária Executiva Adjunta 54 

Sra. Suraya Modaelli e o Coordenador da CTPAS Emílio Prandi participaram em 55 

setembro, do Seminário sobre a exploração do Gás não convencional (gás de 56 

xisto), promovido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Sexto 57 

comunicado: O Comitê recebeu em 28/07/2014, oficio da Procuradoria da 58 

República de Presidente Prudente, solicitando que o Comitê delibere sobre a 59 

questão da exploração de gás de xisto. Em resposta à Procuradoria, o Comitê 60 

informou que: Considerando que o tema da exploração do gás de xisto ainda é 61 

novo e não dispondo de muita informação o mesmo não entrou na pauta do 62 

Comitê, sendo que o CBH está acompanhando a discussão das Câmaras Técnicas 63 

dos Conselhos Estaduais e do CNRH para os encaminhamentos devidos no 64 

Comitê. Sétimo comunicado: O Comitê recebeu uma comunicação do membro 65 

representante do SINTAEMA, Sr. Luiz Carlos Cavalchuki, informando que o 66 

Ministério Público de Cerqueira Cesar encaminhou recomendações à CETESB 67 

sobre a instalação da PCH São Francisco, em fase de instalação no município de 68 

Águas Santa Barbara/SP. O texto inclusive, solicita que as licenças já emitidas 69 

sejam canceladas e que todo procedimento de licenciamento seja precedido de 70 

avaliação ambiental integrada. O Comitê está acompanhando o assunto e aguarda a 71 

manifestação da CETESB para que o tema possa ser encaminhado para análise da 72 

Câmara Técnica. Encerrando os comunicados, o Sr. Denis Araújo, Secretário 73 

Executivo do Comitê, prossegue com a pauta passando aos informes do Comitê da 74 

Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (Comitê Interestadual entre os Estados 75 

de São Paulo e Paraná). Primeiro informe: As Câmaras Técnicas CTIPA, CTIL e o 76 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP - 3/6 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
secretaria@cbhmp.org 

http://cbhmp.org/ 

GT Plano do CBH-PARANAPANEMA realizaram reuniões para contribuir e 77 

analisar dez notas técnicas que subsidiarão a elaboração do diagnóstico do Plano 78 

de Recursos Hídricos. O GT Plano, em especial, tem se reunido mensalmente para 79 

o acompanhamento com a Agência Nacional de Águas da elaboração do Plano. 80 

Segundo informe: A Agência Nacional de Águas, dentro do programa de 81 

capacitação de ensino a distância com a Itaipu e o Ministério do Meio Ambiente, 82 

realizou um curso específico para o CBH-PARANAPANEMA e CBHs de rios 83 

afluentes. Foi um curso semi presencial (22h a distância – iniciado dia 11/08 até 84 

21/09 e 16h presencial – realizado nos dias 23 e 24 de setembro na cidade de 85 

Marília/SP). Com o tema “Elaboração de spots de radio e manuseio de plataforma 86 

web rádio água”, participaram 17 representantes dos CBHs Alto Paranapanema, do 87 

Médio Paranapanema e do Pontal do Paranapanema, todos comitês na vertente 88 

paulista. Terceiro informe: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 89 

realizou a sua 4ª reunião Ordinária nos dias 4 e 5 de dezembro na cidade de 90 

Londrina/PR, comemorando na data dois anos de sua instalação. Encerrando os 91 

informes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, Sr. Manuel 92 

Queiroz, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações sobre os 93 

comunicados. Não havendo manifestações, Sr. Vice Presidente passa a palavra 94 

para o Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, para apresentação da Deliberação ad 95 

referendum CBH-MP/170/2014 de 02/06/2014 que aprova hierarquização e 96 

indicação de prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao Comitê 97 

para a tomada de recursos FEHIDRO 2014. Após apresentação, Sr. Vice 98 

Presidente abre palavra para considerações do plenário. Não havendo 99 

manifestações, coloca-se a Deliberação em votação para aprovação, sendo a 100 

mesma, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, Sr. Emílio Prandi, DAEE, 101 

apresenta a Deliberação CBH-MP/171/2014 de 15/12/2014 que aprova o 102 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2014: ano base 2013 do CBH-MP. 103 

Após apresentação, Sr. Vice Presidente abre palavra para considerações do 104 

plenário. Sr. Luiz Marques da Silva Ayroza, APTA, destaca a importância em 105 

acrescentar aqüicultura no Relatório de Situação do Comitê, enfatiza que desde 106 

2003 há esta ação dentro da calha do Rio Paranapanema, onde aponta que o Estado 107 

de São Paulo é o segundo maior criador de peixe em tanques e viveiros 108 

descalvados, ressalta que é essencial acrescentar esta atividade no relatório. Sr. 109 

Emílio Prandi, acha importante incorporar tal ação, levando em consideração os 110 

danos causados ao meio ambiente, assim, frisa a importância em estabelecer metas 111 

e entender como a criação afeta o meio ambiente para adicioná-lo no relatório de 112 

situação. Sr. Luiz Marques da Silva Ayroza, APTA, coloca-se a disposição, 113 

fornecendo relatórios e informações precisas a fim de adicionar tal ação no 114 
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Relatório de Situação. Não havendo mais manifestações, Sr Vice Presidente coloca 115 

a Deliberação em votação para aprovação, sendo a mesma, aprovada. 116 

Prosseguindo, Sr. Emílio Prandi, DAEE, apresenta a Deliberação CBH-117 

MP/172/2014 de 15/12/2014, que altera a Deliberação CBH-MP/149/2012 de 118 

13/12/2012 que aprova a proposta de implantação da cobrança pelo uso dos 119 

recursos hídricos dos usuários urbanos e industriais de domínio do Estado de São 120 

Paulo, no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Médio 121 

Paranapanema (UGRHI-17) e dá outras providências. Após apresentação, Sr Vice 122 

Presidente abre palavra para considerações do plenário. Não havendo 123 

manifestações, coloca-se a Deliberação em votação para aprovação, sendo a 124 

mesma, aprovada. Prosseguindo, Sr. Emílio Prandi, DAEE, apresenta a 125 

Deliberação CBH-MP/173/2014 de 15/12/2014, que Aprova diretrizes, 126 

procedimentos e critérios para a solicitação, pontuação e hierarquização de 127 

recursos de FEHIDRO 2015, destinados ao CBH-MP. Após apresentação, Sr Vice 128 

Presidente abre palavra para considerações do plenário. Sr. José Ronaldo Piotto, 129 

SABESP, solicita adequação no valor percentual das ligações de hidrômetro 130 

constante do item 1 da tabela 3.2.7 da página 13. E destaca que no modelo 01 da 131 

Declaração de Comprovação com Hidrômetro, caso a definição de arrecadação 132 

dobre o valor de faturamento, a mesma deve ser índice de adimplência e não 133 

inadimplência. Não havendo mais manifestações, coloca-se a Deliberação em 134 

votação para aprovação, sendo a mesma, aprovada. Prosseguindo, Sr. Emílio 135 

Prandi, DAEE, apresenta a Deliberação CBH-MP/168/2014/ de 21/05/2014, que 136 

aprova como critério de pontuação para fins de hierarquização de solicitações de 137 

recursos ao FEHIDRO a participação das entidades públicas e privadas no 138 

processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-17. Após 139 

apresentação, Sr. Vice Presidente abre palavra para considerações do plenário. Não 140 

havendo manifestações, coloca-se a Deliberação em votação para aprovação, sendo 141 

a mesma, aprovada. Prosseguindo, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, Secretária 142 

Executiva Adjunta, destaca os vinte anos da criação do CBH-MP e apresenta a 143 

Deliberação CBH-MP/174/2014 de 15/12/2014, que aprova Procedimentos e 144 

Regulamento para cadastramento e eleição dos Representantes das Entidades da 145 

Sociedade Civil, do Estado e Municípios, que integrarão o CBH-MP, no período 146 

de 2015 a 2016. Após apresentação, Sr. Vice Presidente abre palavra para 147 

considerações do plenário. Não havendo manifestações, coloca-se a Deliberação 148 

em votação para aprovação, sendo a mesma, aprovada. Em seguida, cumprida a 149 

pauta da reunião, abriu a palavra aos membros para considerações. Sr. Luiz 150 

Carlos Cavalchuki, SINTAEMA, mostra-se preocupado com o avanço do 151 

processo de instalação da PCH do Rio Pardo. Ele ressalta a criação de uma ação 152 
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civil pública contrária a instalação da PCH, destacando que a Bacia terá sua fauna 153 

e flora comprometidas, incluindo grandes racionamentos de água. Por tais motivos 154 

e pela extensão da mesma, Sr. Luiz Carlos questiona a possibilidade futura da 155 

criação, na bacia do Rio Pardo, de uma Câmara Técnica especifica voltada a 156 

defender interesses da Bacia do Rio Pardo, ou mesmo, a criação de uma Sub Bacia. 157 

Sr. José Ronaldo Piotto, SABESP, destaca que o ano de 2014 foi um ano 158 

complicado para os órgãos que trabalham com recursos hídricos, devido a escassez 159 

de disponibilidade hídrica superficial, e, questiona se há no DAEE um 160 

levantamento referente ao aumento nas solicitações de outorgas de uso de recursos 161 

hídricos, subterrâneos ou não. Sr. Denis Araújo, DAEE, Secretário Executivo, 162 

esclarece que o problema maior de escassez até o momento, limita-se a grande São 163 

Paulo, não havendo grandes alterações na rotina de solicitações de outorgas para 164 

uso de recursos hídricos nesta bacia. Sr. José Ronaldo Piotto, SABESP, faz uma 165 

observação aos tomadores de recursos, destacando um item importante no MPO do 166 

FEHIDRO, que todos os tomadores devem apresentar metas claras, exequíveis, 167 

mensuráveis, bem como os indicadores de resultados. Ressalta ainda que seu 168 

objetivo como membro da Câmara Técnica, é elaborar critérios para pontuação e 169 

hierarquização de recursos considerando os benefícios de cada projeto, 170 

beneficiando os que visam a conservação, proteção e recuperação de recursos 171 

naturais. Sr. Luiz Marques da Silva Ayroza, APTA, solicita que se coloque em 172 

pauta das reuniões, apresentação dos resultados alcançados dos projetos 173 

contemplados com recursos do FEHIDRO, destacando as metas e os resultados 174 

alcançados. Sr. Luiz Antonio Pavão, CATI, ressalta que a cultura de cana de 175 

açúcar ainda é um fator preocupante para a entidade. Sr. José Carlos Pires, 176 

Faculdades GAMMON, comenta sobre as novas práticas adotadas pelas usinas 177 

para eliminação de terraço, solicita que o Sr. Denis Araujo, Secretario Executivo 178 

do Comitê, cobre um posicionamento da ÚNICA, para que apresente mais 179 

informações deste procedimento e dos efeitos danosos que essa técnica causa. Frisa 180 

que trata-se de um assunto grave merecedor de atenção assídua. Sr. Denis Araujo, 181 

Secretário Executivo do Comitê, informa que não houve manifestação e nem 182 

retornos por parte da ÚNICA quanto aos questionamentos e coloca-se a disposição 183 

para manifestações. Sr. Manoel B. Ribeiro de Andrade, representante da ÚNICA 184 

- União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, sugere o 185 

agendamento de uma reunião, propõem trazer professores e doutores para sanarem 186 

duvidas, apresentando casos com soluções, esclarecendo melhor as medidas 187 

adotadas. Coloca-se a disposição para levar a ÚNICA os questionamentos e, 188 

compromete-se, para a próxima reunião plenária, apresentar o termo técnico, onde 189 

mostra que é possível tirar curvas de nível, exceto em solos mais pobres e desde 190 
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que feitas com coerência. Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia e Presidente do 191 

Comitê, adverte que este assunto foi discutido na reunião do CBH-192 

PARANAPANEMA e que o diretor do CBH Piraponema, Comitê Paranaense, 193 

tentou defender o exercício, mas, na prática, Sr. Roque Joner adverte que o 194 

procedimento é desastroso. Solicita mais reuniões para que se possa discutir tal 195 

assunto, pois, com o novo sistema, aparecem erosões que devem ser tampadas para 196 

dar-se o prosseguimento na colheita. Sr. Paulo Dias Novaes Filho, Prefeito de 197 

Avaré, adverte o baixo nível de água na represa de Jurumirim, e solicita que o 198 

Comitê questione a Duke-Energy quanto a gestão dos reservatórios da usina. Sr. 199 

Jairo da Costa e Silva, Prefeito Municipal de Tarumã, sugere que o Comitê 200 

convoque uma reunião extraordinária para que a ÚNICA exponha e explique seus 201 

procedimentos adotados, sendo esse um assunto polêmico. Não havendo mais 202 

considerações da Plenária, Sr. Manuel Queiroz, Vice Presidente do Comitê, 203 

entrega em nome do Comitê, uma homenagem ao Município de Alvinlândia, na 204 

pessoa do Sr. Prefeito Ivan Zinetti, uma Placa Comemorativa, pelo Município ter 205 

recebido e apoiado a reunião do CBH-MP, contribuindo assim para o avanço das 206 

discussões referentes aos Recursos Hídricos. Em seguida, cumprida a pauta da 207 

reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do 208 

Comitê, sendo aprovada a realização da próxima reunião no município de 209 

MARACAÍ. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Vice Presidente agradece a 210 

todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação 211 

encerrando a reunião. 212 


