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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 
Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e doze, conforme convocação prévia, no salão da FAPI - 2 
FEIRA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL de Ourinhos, realizou-se a 25ª Reunião Ordinária do CBH-MP. 3 
Composta a mesa com os membros titulares e suplentes do Comitê, o Presidente do CBH-MP, Sr. 4 
Reinaldo Custódio da Silva, Prefeito de Palmital, agradeceu aos representantes da FIO de Ourinhos pelo 5 
espaço cedido ao CBH-PARANAPANEMA, no período da manhã, para a realização das plenárias dos 6 
segmentos dos Usuários de Recursos Hídricos, das Entidades Civis e do Poder Público, visando a 7 
indicação dos representantes para compor o plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 8 
Paranapanema, em âmbito interestadual. Aproveitou para agradecer o apoio do Prefeito de Ourinhos, 9 
Toshio Misato, para a realização da reunião. Com a palavra o Prefeito Municipal de Ourinhos, Sr. 10 
Toshio Misato, parabenizou a todos pela reunião lembrou que foi Presidente do Comitê em 2008 e que 11 
tem um carinho especial pelo mesmo, finalizou desejando um bom trabalho a todos. Com a palavra o 12 
senhor Vice-Presidente, Sr. Manuel, iniciou sua fala agradecendo a Deus por mais uma reunião e 13 
parabenizou a todos pela presença, em especial a presença do Prefeito Toshio Misato. Com a palavra, o 14 
Secretário Executivo, Sr. Denis Emanuel de Araujo, agradeceu a todos pela acolhida e falou da 15 
satisfação de assumir como Secretário Executivo o CBH-MP. Lembrou que em 1994 quando o CBH-MP 16 
foi instalado ele foi o primeiro Secretário Executivo e participou do processo de mobilização na época. 17 
Ressaltou que hoje já vislumbra o avanço do Comitê na organização e participação da sociedade civil no 18 
planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, finalizou se colocando a disposição para colaborar 19 
com o avanço do Comitê em especial com a instalação do CBH-PARANAPANEMA.  Iniciando a pauta da 20 
reunião, o Senhor Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da ata da 24ª Reunião, sendo 21 
aprovada por todos. Na sequência colocou em votação a aprovação da ATA, sendo aprovada por todos. 22 
Prosseguindo com a pauta, o Senhor Secretário passou aos comunicados da Secretaria: a) participação 23 
no Seminário de Discussão da Resolução 62, sobre o conteúdo do Plano de Bacias e b) Participação no 24 
XIV ENCOB, realizado em Cuiabá/MT. Prosseguindo o senhor Presidente passou a palavra ao 25 
coordenador da CTPAS, Senhor Emilio Prandi para apresentação dos Pareceres 005/2012 e 006/2012 26 
que trata sobre os EIA/RIMA da Ampliação Industrial e agrícola da Raizen Paraguaçu S.A., em 27 
Paraguaçu Paulista/SP, e da Implantação Industrial e Agrícola da Usina de açucar, etanol e energia – 28 
Dirceu Luis Bovi, em Ocauçu/SP. Após a apresentação, foi aberta a palavra aos membros do Comitê. O 29 
Senhor Jairo, Prefeito de Tarumã, solicitou esclarecimento sobre a responsabilidade de verificação dos 30 
itens apontados pela Câmara Técnica. O Sr. Emilio explicou que a responsabilidade de análise dos 31 
documentos e emissão da licença é da Secretaria de Meio Ambiente e que ao comitê cabe se manifestar 32 
sobre o que diz respeito aos recursos hídricos.  O Senhor Medel (CETESB) esclareceu que se trata de 33 
uma licença prévia e que ainda serão exigidos outros procedimentos legais para a finalização do 34 
licenciamento, podendo o Comitê ainda opinar mais sobre o assunto. Após as considerações do plenário 35 
o Parecer foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. Prosseguindo, o Sr Emilio apresentou o 36 
Parecer 006/2012,que trata da Implantação Industrial e Agrícola da Usina de açúcar, etanol e energia – 37 
Dirceu Luis Bovi, em Ocauçu/SP. Ressaltou que o Comitê sugere o que considera pertinente no que diz 38 
respeito aos recursos hídricos, mas o licenciamento cabe aos órgãos da Secretaria do Meio Ambiente, 39 
que certamente considerará as observações do Comitê. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o 40 
parecer foi colocado em votação sendo aprovado por todos. Passando ao próximo item de pauta o 41 
Senhor Emilio e o Senhor Rafael apresentaram a versão final da proposta de implantação cobrança pelo 42 
uso da água na UGRHI-17, para as considerações do Plenário, ressaltando as várias reuniões realizadas 43 
pelo Grupo Técnico e o envolvimento dos representantes dos usuários e das entidades civis.  Aberta a 44 
palavra aos membros do Comitê , e após as considerações, o senhor Presidente agradeceu ao Sr. 45 
Rafael e Emilio pela apresentação e ressaltou que na próxima reunião do CBH-MP deve ser aprovada a 46 
deliberação que aprova os valores da cobrança a serem aplicados na UGRHI-17. Em seguida a 47 
Secretária Executiva Adjunta do CBH-MP, Suraya Modaelli, fazendo uso da palavra, ressaltou a 48 
importância da participação de todos no processo de implantação da Cobrança pelo uso dos recursos 49 
hídricos. Suraya finaliza convidando a todos para a Reunião Pública da Cobrança que será realizada dia 50 
20 de novembro de 2012 na cidade de Ourinhos, no Auditório do Bloco III das Faculdades Integradas de 51 
Ourinhos – FIO. Em seguida o Presidente do CBH-MP, Reinaldo, convida novamente a Secretária 52 
Adjunta, Suraya, para que ela apresente o processo de articulação do Comitê da Bacia Hidrográfica do 53 
Rio Paranapanema – CBH-PARANAPANEMA, bem como o processo de instalação do Comitê e 54 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP - 2/2 

 

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/ 

formação de seu primeiro Plenário. Suraya fez um histórico do processo de mobilização do CBH-55 
PARANAPANEMA e uma breve caracterização física e econômica da Unidade de Gerenciamento do Rio 56 
Paranapanema, por fim apresentou como será a distribuição das vagas no Plenário do Comitê. 57 
Continuando, Suraya comenta que a vertente paulista do CBH-PARANAPANEMA foi eleita na Reunião 58 
Plenária Setorial Estadual do Comitê, realizada no dia de hoje na parte da manhã, nas Faculdades 59 
Integradas de Ourinhos – FIO. Finalizando, convidou a todos para a Plenária de Posse e instalação do 60 
Comitê dia 6 de dezembro, em Londrina/PR. A seguir a Sra. Suraya solicitou ao Presidente a inversão de 61 
pauta para apresentação da Deliberação CBH-MP/148/2012, que referenda as indicações dos membros 62 
do CBH-PARANAPANEMA representantes do Poder Público Municipal, dos Usuários e das Entidades 63 
Civis de Recursos Hídricos com atuação na UGRHI-17, sendo aprovada por todos a inversão. 64 
Apresentada a Deliberação CBH-MP/148/2012 , o senhor Presidente abriu a palavra para as 65 
considerações do plenário. Com a palavra o Sr. Luis Sergio, ABRH, parabenizou a todos pelo processo 66 
de instalação do CBH-PARANAPANEMA. Com a palavra, o Vice-Presidente Manuel fala da conquista da 67 
vaga de suplência pela ONG Salvar no Plenário do CBH-PARANAPANEMA, e de como o processo da 68 
reunião setorial foi conduzido, ressaltando a grande disputa e interesse das entidades. Colocada em 69 
votação, a Deliberação CBH-MP/148/2012 foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, foi passada a 70 
palavra ao Sr. Emilio para apresentação da Deliberação ad referendum CBH-MP/147/2012 de 71 
03/10/2012 que aprova Projetos Regionais de interesse do Comitê para obtenção de recursos de 72 
investimento do FEHIDRO 2012. O Coordenador da CT-PAS pontuou os projetos trazidos pela 73 
deliberação, sendo: - Projeto que indica a realização do Plano de Bacias; Projeto de Comunicação e 74 
Difusão de Informações da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-17; Estudos de 75 
Caracterização Hidrogeológica dos Aquíferos Granulares da Região da Foz do Rio Pardo na UGRHI-17 76 
e Projeto de Formação e Capacitação de Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pesquisas em 77 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental na UGRHI-17. Após as manifestações a 78 
deliberação foi colocada em votação sendo aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, foi aberta a 79 
palavra a todos os membros do CBH-MP para suas considerações.  Os representantes se manifestaram 80 
parabenizando pelo trabalho do Comitê, ressaltando o processo de eleição do Paranapanema e os 81 
avanços do Comitê e também a preocupação de repassar as informações sobre os trabalhos do Comitê 82 
para os produtores rurais, em toda bacia hidrográfica. Após as considerações do plenário o Senhor 83 
Presidente informou que na reunião passada foi aprovada a realização da próxima reunião na cidade de 84 
Tarumã. Prosseguindo, passou a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Manuel, agradeceu mais uma vez ao 85 
comitê, agradeceu ao pessoal das Câmaras Técnicas que são os responsáveis por todo trabalho e 86 
estudo para a proposta de valores da cobrança pelo uso da água na bacia do Médio Paranapanema, 87 
ressaltando a obrigação do comitê de levar a população as informações necessárias para o 88 
entendimento deste instrumento de gestão. Com a palavra o Sr. Toshio ressaltou sua satisfação pela 89 
reunião do Comitê, parabenizou toda a equipe do comitê e das câmaras técnicas, enfatizou os temas 90 
tratados nesta reunião em especial do Comitê do Rio Paranapanema, e parabenizou o Comitê por toda 91 
articulação feita pela equipe. Quanto a cobrança pelo uso da água ressaltou o papel fundamental deste 92 
instrumento para a gestão dos recursos hídricos, finalizou parabenizando a todos. Com a palavra o Sr. 93 
Denis, agradeceu a presença de todos, ao Prefeito Toshio pela acolhida ao comitê e em especial a 94 
equipe do DAEE que trabalhou e vem trabalhando muito. Ressaltou o desafio do CBH-95 
PARANAPANEMA e enfatizou o papel essencial do Comitê na gestão dos recursos hídricos dessa 96 
importante bacia, solicitando o envolvimento de todos para que ele possa ser um exemplo para o País. 97 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu mais uma vez a todos em especial ao Prefeito 98 
Toshio, falou da satisfação de presidir o comitê e da oportunidade de participar deste processo do 99 
Paranapanema, assim deu por encerrada a reunião. 100 


