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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos 31 dias do mês maio de 2012, no Salão Superior da Sede Social do Paraguaçu Tênis Clube, em 2 

Paraguaçu Paulista, conforme convocação prévia, realizou-se a 24ª Reunião Ordinária do CBH-MP. 3 

Composta a mesa com os membros titulares e suplentes do Comitê, o Presidente do CBH-MP, 4 

Reinaldo Custódio da Silva, Prefeito de Palmital, declara aberta a reunião agradecendo a acolhida do 5 

município de Paraguaçu Paulista ao Comitê. Com a palavra, o Chefe de Gabinete, Sr. Eduardo Celso, 6 

justifica a ausência do Prefeito de Paraguaçu Paulista, Sr. Ediney Taveira Queiroz, fala da 7 

importância do Comitê, ressaltando a satisfação do município em receber esta Plenária, desejando uma 8 

boa reunião a todos. Com a palavra o Vice-Presidente do CBH-MP, Sr. Manuel Amílcar dos Santos 9 

Queiroz, ONG “A Salvação de um Rio” - ONG SALVAR, dá boas vindas a todos e ressalta a importância 10 

da reunião ser realizada no município e da sua satisfação pessoal em fazer parte deste colegiado, 11 

finalizou agradecendo o apoio da Prefeitura desejando a todos uma boa reunião. Em seguida o 12 

Presidente passa a palavra a Secretária Executiva Adjunta, Suraya Modaelli, DAEE, que, justificou a 13 

ausência do Secretário Executivo, Edson Geraldo Sabbag, agradeceu ao município pela acolhida ao 14 

Comitê, e iniciando a pauta da reunião informou a existência de quórum para o início das deliberações 15 

do Plenário. Prosseguindo ressaltou que a Ata, e demais documentos que serão tratados na reunião 16 

foram disponibilizados, respectivamente, dias 18 e 21 de maio, assim, solicitou a dispensa da leitura da 17 

Ata da reunião anterior. O Sr. Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da Ata, sendo 18 

aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou a Ata da reunião anterior em votação, 19 

sendo aprovada por todos. Com a palavra, a Secretaria Suraya passa aos comunicados da Secretaria 20 

Executiva: 1) O CBH-MP, por meio da CTEM, e juntamente com o CBH-AP, realizou dia 17 de fevereiro, 21 

no DAEE em Marília, uma Oficina Regional, com representantes de diversos segmentos, para discussão 22 

da minuta do Decreto de Regulamentação da Lei que instituiu a Politica Estadual de Educação 23 

Ambiental. 2) Fez um breve relato sobre a participação da comitiva de Comitês Paulistas, incluindo 24 

representantes e o Presidente do CBH-MP, no 6
o
 Fórum Mundial da Água, realizado em março na 25 

cidade de Marselha, na França. 3) VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental realizado em Salvador 26 

entre os dias 27 e 30 de março. Ela ressaltou a importância do encontro, principalmente no que diz 27 

respeito ao que vem sendo feito e debatido em Educação Ambiental na Agenda Água no Brasil. 4) 28 

Realização no mês de abril, em Itu/SP, do Seminário para discussão da atualização da Resolução 29 

CRH/062/2006, que trata do conteúdo mínimo e roteiro para elaboração dos Planos de Bacias 30 

Hidrográficas pelos Comitês Paulistas. O Seminário teve a participação de todos os Comitês do Estado, 31 

sendo que o CBH-MP foi representado pelo Sr. Emilio Prandi, Coordenador da CT-PAS, o Sr. Rodrigo 32 

Lilla Manzione, UNESP, e Osmar Vilas Boas, Instituto Florestal. 5) Na sequência, a Secretária falou 33 

sobre o andamento do processo de articulação entres os estados de São Paulo e Paraná para a 34 

instalação do CBH-PARANAPANEMA, em âmbito interestadual. 6) Finalizando os comunicados lembrou 35 

que o e-mail e o site do Comitê mudaram para secretaria@cbhmp.org e http://cbhmp.org/, 36 

respectivamente. O Presidente Sr. Reinaldo Custódio, complementa as informações referentes ao 6º 37 

Fórum Mundial da Água mencionando uma visita técnica que realizou onde pode conhecer um sistema 38 

alternativo de tratamento de esgoto, com a utilização de bambus. Em seguida o Presidente passa a 39 

palavra ao Coordenador da CTEM, Sr. Carlos Eduardo, DAEE, para os comunicados da CT. O 40 

Coordenador ressalta que os módulos de capacitação de gestores que estavam programados para 41 

acontecer até final do ano de 2012 serão adiados devido ao cronograma de implantação da cobrança 42 

pelo uso dos recursos hídricos. O Coordenador também informou que a Câmara Técnica está discutindo 43 

a reformulação dos critérios de pontuação do FEHIDRO para os projetos de educação ambiental. Na 44 
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sequencia o Presidente passa a palavra ao Coordenador da CT-PAS, Emilio Prandi, DAEE, para 45 

apresentar os Pareceres Técnicos elaborados pela CT-PAS. O Coordenador, apresentou o Parecer 46 

Técnico 001/2012 que trata da análise do EIA/RIMA referente a ampliação industrial e agrícola da Usina 47 

Furlan S/A em Avaré/SP, após a apresentação, o Presidente coloca o Parecer em apreciação, não 48 

havendo manifestação, ele colocou o Parecer Técnico 001/2012 em votação sendo o mesmo aprovado 49 

por todos. Em seguida, o Coordenador Emílio, apresentou o Parecer Técnico 002/2012 que trata da 50 

análise do EIA/RIMA referente a ampliação industrial e agrícola da Lwarcel Celulose Ltda. em Lençóis 51 

Paulista/SP. Emílio ressaltou que o Parecer solicita ampliação do monitoramento de águas subterrâneas, 52 

em função das atividades de fertirrigação que o empreendimento realizará, e a instalação de RPPN’s nas 53 

áreas adjacentes as áreas agrícolas do empreendimento. Após a apresentação, o Presidente colocou o 54 

Parecer em apreciação, não havendo manifestação, ele colocou o Parecer Técnico 002/2012 em 55 

votação, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida, o Coordenador Emílio, apresentou o Parecer 56 

Técnico 003/2012 que trata da análise do EIA/RIMA referente a ampliação industrial e agrícola da Usina 57 

TGM Indústria e Comércio de Aguardente Ltda. em Cerqueira Cesar/SP. Emílio ressaltou que este 58 

Parecer também solicita ampliação do monitoramento das águas subterrâneas e a instalação de RPPN’s 59 

nas áreas adjacentes as áreas agrícolas do empreendimento. Após a apresentação, o Presidente 60 

colocou o Parecer em apreciação, não havendo manifestação, ele colocou o Parecer Técnico 003/2012 61 

em votação sendo o mesmo aprovado por todos. Prosseguindo, o Sr. Coordenador, apresentou o 62 

Parecer Técnico 004/2012 que trata da análise do EIA/RIMA referente a ampliação industrial e agrícola 63 

da Usina COSAN - Unidade Ipaussu/SP. O Sr. Emílio ressaltou que este Parecer solicita atenção 64 

especial a geormorfologia da área do empreendimento, o que pode dificultar a implantação da 65 

mecanização agrícola, principalmente a colheita, bem como atenção à ampliação do monitoramento das 66 

águas subterrâneas em função da fertirrigação e a instalação de RPPN’s nas áreas adjacentes as áreas 67 

agrícolas do empreendimento.  Após a apresentação, o Presidente colocou o Parecer em apreciação. O 68 

Vice-Presidente, Sr. Manuel Queiroz, lembra que apesar da rapidez com que estão sendo aprovados os 69 

pareceres, estes documentos são extremamente discutidos na CT-PAS por várias reuniões. Com a 70 

palavra, o Coordenador da CT-PAS, Emílio, explica como é o processo de elaboração destes pareceres 71 

ressaltando a Resolução da SMA 54/2008 que dá esta atribuição ao Comitê de Bacia, solicitando 72 

manifestação do Comitê quanto à interferência de empreendimentos nos recursos hídricos. O 73 

representante da CETESB, Sr. Valdevino, teceu comentários sobre o processo de licenças no âmbito da 74 

CETESB, quanto às exigências da Companhia, além da importância da participação do Comitê neste 75 

processo. Não havendo outras manifestações referentes ao documento, o Presidente colocou o Parecer 76 

Técnico 004/2012 em votação, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida o Presidente solicitou 77 

ao Coordenador do Grupo de Trabalho para implantação da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos 78 

(GT-COBRANÇA) que apresente do andamento dos trabalhos do GT. O Coordenador, Emílio Prandi, fez 79 

um histórico do processo, desde aprovação do cronograma de implantação da cobrança em 2007, 80 

passando pela criação do GT e pelo cadastro de usuários de recursos hídricos realizado pela Empresa 81 

Irrigart, contratada para este feito. Emilio também citou as alterações do cronograma que foram 82 

realizadas desde 2007, falou da frequência dos membros do GT e dos resultados alcançados até o 83 

momento, enaltecendo que as decisões do GT sempre foram conseguidas por consenso entre seus 84 

membros. O Coordenador do GT finaliza apresentando os próximos passos do GT sendo: - Encerrar o 85 

Estudo de Fundamentação da Cobrança; Elaborar o Plano de Investimentos - Orientado pelo Plano de 86 

Bacias; Preparar a Deliberação do CBH; Realizar reuniões com segmentos e usuários; Preparar 87 

Simulador online; Encaminhar a Cobrança para apreciação do Plenário. O Presidente coloca o assunto 88 
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em apreciação, não havendo manifestações, o Presidente passou a palavra ao Coordenador da CTEM, 89 

Carlos Eduardo, DAEE, para apresentar a Deliberação ad referendum CBH-MP/145/2012 de 31/05/2012, 90 

que aprova projeto regional para obtenção de recursos do FEHIDRO para a realização do Diálogo 91 

Interbacias. Após a apresentação, a Secretária Executiva Adjunta, Suraya, fez esclarecimentos quanto a 92 

mudança de local e a realização do evento, ressaltando projetos que surgiram da realização do Diálogo, 93 

principalmente em 2011. Em seguida, o Presidente colocou a Deliberação CBH-MP/145/2012 em 94 

apreciação, não havendo manifestação, a Deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada por 95 

todos. Prosseguindo o Coordenador da CT-PAS apresentou a Deliberação CBH-MP/146/2012 de 96 

31/05/2012, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de investimentos dos 97 

projetos apresentados ao FEHIDRO 2012. O Sr. Emilio comentou os projetos aprovados ressaltando 98 

alguns dos empreendimentos habilitados e pontuados para a tomada de recursos do FEHIDRO 2012. 99 

Após as manifestações o Sr. Presidente colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por todos. 100 

Com a palavra o Sr. José Roberto Piotto, SABESP, salienta o quão prejudicial é para a gestão de 101 

recursos hídricos haver saldo de recursos durante o processo de hierarquização do FEHIDRO. O 102 

representante das FIO, Odair Francisco, lembra a realização do evento de comemoração do Dia Mundial 103 

da Água do CBH-MP realizado nas Faculdades Integradas de Ourinhos no dia 19 de março. Luiz Antônio 104 

Pavão, CATI, solicita que o Projeto Plano Diretor de Controle de Erosão Rural desenvolvido para o 105 

Município de Nantes, no Pontal do Paranapanema, seja apresentado à Plenária do Comitê como 106 

exemplo de um Plano bem realizado. O presidente se comprometeu em tentar colocar este assunto em 107 

pauta para as próximas reuniões do Comitê. Após as manifestações foi aberta a palavra para os 108 

Prefeitos Municipais que tenham interesse em sediar a próxima reunião do CBH-MP, ainda sem data 109 

prevista. O Prefeito Jairo da Costa e Silva coloca o município de Tarumã a disposição do Comitê, sendo 110 

aprovado por todos. Finalizando a Secretária Executiva Adjunta Suraya, agradeceu a presença dos 111 

prefeitos que se comprometeram a participar da Plenária do Comitê, que teve seu horário alterado 112 

devido ao evento promovido pelo Tribunal de Contas do Estado, na cidade de Marília durante o período 113 

da manhã. Agradeceu também ao Vice-Presidente Manuel pela sua dedicação para a realização da 114 

plenária na cidade de Paraguaçu Paulista, finalizando sua fala com o CBH-PARANAPANEMA, ressaltou 115 

o intenso processo de articulação entre os dois estados, sendo que o Decreto de instalação do Comitê 116 

está em vias de ser assinado. O Vice-Presidente, Manuel Queiroz, agradeceu a presença de todos em 117 

especial a Sra. Patrícia Fazano, Diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Projetos 118 

Especiais de Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, pela organização e pela recepção na Sede 119 

Social do Paraguaçu Tênis Clube. Após as manifestações finais, o Presidente Reinaldo, agradece a 120 

presença de todos e encerrou a reunião. 121 


