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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos 26 dias do mês março de 2012, no Centro Comunitário de Platina – Rua Maria Amélia de 2 

Azevedo, s/nº em Platina/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 27ª Reunião Ordinária do 3 

CBH-MP. Suraya Modaelli abre a Reunião fazendo um breve relato da História do CBH MP, cita 4 

que o CBH foi instalado em dezembro de 1994 em Candido Mota, sendo o 4º CBH instalado no 5 

Estado de São Paulo e desde então vem investindo recursos em obras e estudos que visam a 6 

preservação e recuperação dos recursos hídricos da Bacia Paranapanema. Atendendo a 7 

convocação prévia os representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado realizaram, 8 

no mês de março reuniões preparatórias e indicaram seus representantes para compor o Plenário 9 

do Comitê, aos quais foram convidados para tomar assento neste plenário: Indicados pelos 10 

Municípios: Titular P.M de Taruma, suplente P.M. e Maracai, titular PM de Candido Mota, suplente 11 

PM de Paraguaçu Paulista. Titular PM de Palmital, suplente PM de Pedrinhas Paulista. Titular PM 12 

de Platina, suplente PM de Cruzalia. Titular PM de Quatá, suplente PM de Lutecia. Titular PM de 13 

Alvinlandia, suplente PM de Ribeirão do Sul. Titular PM Fernão, suplente PM de São Pedro do 14 

Truvo. Titular PM de Duartina, suplente PM de Salto Grande. Titular PM Ocauçu, suplente PM de 15 

Canitar. Titular PM de Ubirajara, suplente PM de Paulistania. Titular PM de Itatinga, suplente PM 16 

de Chavantes. Titular PM de Pratania, suplente PM de Garça. Titular PM de Avaré, suplente PM 17 

de Santa Cruz do Rio Pardo. Na seqüência convida os membros indicados pela Sociedade Civil 18 

para comporem o Plenario: Titular CD Vale, suplente FEMA, titular FIO, suplente Fundação 19 

GAMMON, titular ABHR, suplente Associação dos Engenheiros e Arq e Agr Garça, titular 20 

Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista, suplente AREA 21 

Associação Reg. Dos Eng. E Agronomos de Avaré, titular ONG Salvar, suplente Sindicato Rural 22 

Patronal de Paraguaçu Paulista, titular ONG de Preservação Ambiental Aguas do Serrote, 23 

suplente Instituto Novo Amanha, titular SOS Cuesta de Botucatu, suplente Sintaema, titular UDOP, 24 

suplente Única, titular ABCE, suplente ABCE, titular ABRAGE, suplente ABRAGE, titular CIESP, 25 

suplente CIESP, titular APRUFER, suplente Associação dos Produtores Rurais de São Mateus, 26 

titular Sindicato Rural de Palmital, suplente Sindicato Rural de Santa Cruz  do Rio Pardo. Na 27 

seqüência convida os membros indicados pelo Estado: Titular Instituto Florestal, suplente Instituto 28 

Florestal, titular Fundação Florestal, suplente Fundação Florestal, titular Secretaria Estadual da 29 

Fazenda, suplente Secretaria Estadual da Fazenda, titular DAEE, suplente DAEE, titular UNESP, 30 

suplente UNESP, titular Secretaria Estadual da Saúde, suplente Secretaria estadual da Saude, 31 

titular Policia Militar Ambiental, suplente Policia Militar Ambiental, titular Secretaria Estadual de 32 

Agricultura e Abastecimento, suplente Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, titular 33 

SABESP, suplente SABESP, titular Secretaria Estadual da Educação, suplente Secretaria 34 

Estadual da Educação, titular Agencia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, suplente Agencia 35 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, titular CETESB, suplente CETESB, titular Secretaria de 36 

Saneamento e Recursos Hídricos, suplente Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. 37 

Sendo assim, estão empossados os membros para o biênio 2012/2013, após passam-se as 38 

formalidades de eleição da Diretoria do CBH que conforme estabelecido no estatuto o CBH MP 39 

terá sua Diretoria composta pelo Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo, indicados 40 

pelos 03 segmentos de forma paritária. Sendo assim Suraya menciona que nas reuniões 41 

preparatórias foram feitas indicações para compor Diretoria do CBH para o Biênio, sendo 42 

Presidente do CBH Médio Paranapanema o Prefeito Municipal de Pratania, senhor Roque Joner, 43 

que agradece a confiança depositada, elogia os trabalhos realizados e agradece o anfitrião pela 44 

recepção. Dando seqüência Suraya apresenta o Vice Presidente, o representante da Sociedade 45 

Civil, pela ONG Salvar o senhor Manuel Queiroz e Secretario Executivo, o representante do DAEE 46 
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Senhor Denis Emanuel de Araujo. Após indicação da Diretoria do CBH, coloca-se em votação a 47 

aprovação dos membros para compor a Diretoria do CBH MP. Os que tiverem contrários se 48 

manifestem, os que estiverem de acordo solicita-se uma salva de palmas, sendo aprovado por 49 

todos. Após, Suraya passa a palavra para o presidente eleito para que o mesmo conduza a 50 

reunião. Presidente Roque Joner declara aberta a 27ª reunião ordinária do CBH MP, que 51 

agradece o prefeito de Platina, Sr Manoel Possidonio por receber o Comitê, agradece o apoio e 52 

confiança dos membros. Na seqüência passa a palavra para Prefeito de Platina Sr. Manoel 53 

Possidônio que dá as boas vindas. Dando seqüência passa a palavra para o Sr Vice Presidente 54 

Manuel Amilcar que agradece a confiança e apoio, deseja a todos uma boa reunião, elogia os 55 

trabalhos realizados pelas câmaras técnicas e agradece a recepção ao prefeito anfitrião. Dando 56 

seqüência, passa a palavra para Secretario Executivo Sr Denis Emanuel de Araujo que saúda a 57 

todos, agradece o prefeito anfitrião e cumprindo-se o estatuto do CBH MP indica  Suraya Modaelli 58 

para ocupar a Secretaria Executiva Adjunta. Retomando a palavra, o senhor presidente dá 59 

continuidade na pauta, informando que temos quorum para iniciar a reunião. Passando ao primeiro 60 

item de Pauta, considerando que a ATA da reunião passada dói disponibilizada no site, senhor 61 

presidente solicita a dispensa da leitura da ATA e estando o plenário de acordo, submete-se a 62 

mesma a sua aprovação. Colocada em votação e a provada por unanimidade, a leitura é 63 

dispensada. Passa-se a palavra para o Secretario Executivo para os comunicados do dia que 64 

informa que todos os documentos a serem discutidos nas reuniões do CBH, serão disponibilizados 65 

no site, sendo de responsabilidade de cada membro imprimir e trazê-los para discussão. Informa 66 

que de acordo com correspondência encaminhada pela secretaria executiva do conselho Estadual 67 

de Recursos Hídricos, os prefeitos municipais reunidos no dia 08 de março elegeram para 68 

representar os municípios do Médio Paranapanema e do Pontal do Paranapanema, o Prefeito 69 

Municipal de Tarumã, Jairo da Costa e Silva e Como suplente o Prefeito de Teodoro Sampaio, Sr 70 

Ailtom Cezar Heling. Informa também que o material distribuído no cadastramento para os 71 

membros titulares e suplentes, contendo bolsa, porta crachá com identificação, pasta com estatuto 72 

do CBH, livro com a legislação básica de recursos hídricos e um botton do CBH, é para uso do 73 

comitê durante as reuniões, sendo assim, ao final de cada reunião o material deverá ser guardado 74 

para a próxima plenária. Informa que após a aprovação do CBH em dezembro de 2012, foram 75 

realizados ajustes no Relatório de Fundamentação da Cobrança e seguindo o cronograma 76 

aprovado pelo CBH, o processo foi encaminhado ao Conselho estadual de Recursos Hídricos para 77 

Analise da Câmara Técnica do Conselho, esclarece que o próximo passo é a aprovação pelo 78 

conselho Estadual de Recursos Hídricos e na sequencia o encaminhamento ao Governador do 79 

Estado para assinatura do Decreto que institui a Cobrança no âmbito do Comite. Reitera a 80 

Deliberação COFEHIDRO 131/2012 que projetos assinados em anos anteriores a 2009, que não 81 

forem totalmente concluídos até 15 de maio de 2013, serão automaticamente cancelados e o 82 

tomador deverá devolver os recursos recebidos acrescidos de correção. Lembra que no 83 

cadastramento foram entregues aos representantes dos municípios que se enquadram nesta 84 

Deliberação planilha onde constam as pendências junto ao FEHIDRO e colocou sua equipe á 85 

disposição para orientação quanto à duvidas. Seguindo a pauta, informou que a diretoria do CBH 86 

Paranapanema realizou a 1ª reunião de trabalho dia 25 de fevereiro em Londrina/PR para definir a 87 

agenda e pauta das próximas reuniões do CBH e da CTIPA – Câmara de Integração. Informou 88 

que a CTIPA realizará sua primeira reunião dias 02 e 03 de Abril, em Piraju, para analise das 89 

propostas de agenda anual de atividades do Comite e do Plano de Trabalho de Integração e que a 90 

1ª reunião Ordinária do CBH Paranapanema esta agendada para os próximos dias 23 e 24 de 91 

abril, em Assis/SP. Encerrando os comunicados, passa-se a palavra para o Senhor Presidente 92 
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que informa que o Prefeito Municipal de São Manuel, Sr Marcos Monti, encaminhou ofício ao 93 

Comitê do Médio Paranapanema justificando e solicitando a inclusão do município no CBH MP. O 94 

Presidente do CBH MP passa a palavra para o prefeito de São Manuel para considerações, o 95 

mesmo cumprimenta a diretoria, o anfitrião e todos os presentes, informa que seu município faz 96 

parte do CBH Medio Tiete, divisa com Botucatu e Pratania e parte do município faz parte do limite 97 

territorial no CBH MP e para que possa melhor trabalhar, completando auxílios e apoio do CBH 98 

MT, solicita ao MP e termina sua fala convidando a todos para o 57º Congresso de Municípios que 99 

acontecerá em Santos, de 02 a 06/04 e dentre os vários presentes estarão todos os secretários de 100 

governo e o Sr Governador de SP. Retomando a palavra, o Sr Presidente solicita um espaço para 101 

que se faça uma reunião com os presidentes dos CBHs do Estado de SP no Congresso em 102 

Santos. Dando seqüência o presidente do CBH menciona a Lei 7669, que institui a Política de 103 

Recursos Hídricos no Estado, prevê que municípios que possuam área parcialmente contida em 104 

outra Unidade de Gerenciamento (além da Unidade de Gerenciamento onde esta sua sede) 105 

podem solicitar a participação no respectivo Comitê de Bacias e após constatação, pelos técnicos 106 

da Secretaria Executiva, da existência da referida área contida na Bacia Hidrográfica do Médio 107 

Paranapanema, solicita-se uma salva de palmas ao Município de São Manuel ao CBH do Médio 108 

Paranapanema. Dando continuidade a pauta, o Sr presidente passa a palavra para o Sr Emilio 109 

Carlos Prandi para que apresente o Relatório de Situação 2012. Após apresentação, fica aberta a 110 

palavra para os membros que queiram se manifestar, não havendo manifestações, passa-se para 111 

o próximo item da pauta, sendo a apresentação e aprovação das Deliberações do Comitê. Sr 112 

Emilio segue apresentando a Deliberação ad-referendum CBH/MP/151/2013 de 07/01/2013 que 113 

Aprova Procedimentos e Regulamento para cadastramento e eleição dos Representantes das 114 

Entidades da Sociedade Civil, do Estado e Município, que integrarão o CBH/MP, no período de 115 

2013 a 2014. Após apresentação é o Sr Presidente abre a palavra para considerações do plenário, 116 

Sr Luiz Aerosa da Apta de Assis pede a palavra, onde elogia a apresentação e parabeniza o 117 

trabalho realizado. Após considerações, o Sr presidente retoma a palavra colocando em votação a 118 

aprovação da Deliberação, na qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, Sr 119 

Emilio apresenta a Deliberação CBH/MP/152/2013 de 26/03/2013 que aprova o Relatório de 120 

Situação dos Recursos Hídricos 2012 do CBH MP – ano base 2011. Após apresentação o Sr 121 

presidente abre a palavra para considerações e coloca em votação a Deliberação a qual foi 122 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento retorna-se a palavra para o Sr Emilio Prandi 123 

para apresentação da Deliberação CBH/MP 153/2013 de 26/03/2013 que aprova critérios para fins 124 

de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados pelo CBH MP ao FEHIDRO 125 

2013. Após apresentação Sr Presidente coloca aberta a palavra para as considerações do 126 

plenário, Sr Ivan Zinetti prefeito de Alvinlândia pede a palavra e reclama da burocracia quanto às 127 

documentações exigidas pelo CBH, Sr Emilio Prandi retoma a palavra explicando que as 128 

documentações são exigidas pelo Governo do Estado através do Manual Procedimentos 129 

Operacionais, não competindo ao CBH simplificá-los. Sr Jose Carlos Peres da Faculdades 130 

GAMMON, questiona quanto a perda de pontos na entrega dos projetos entregues após o horário 131 

previsto. Emílio explica que os recursos disponibilizados não contemplam todos os projetos 132 

apresentados, e por tal motivo, os projetos que não cumprirem as exigências do MPO, são 133 

automaticamente excluídos e que para o CBH esse foi uns dos critérios adotados para a 134 

eliminação. Sra Suraya pede a palavra falando que compreende a indignação, mas explica que os 135 

projetos que não protocolarem no horário e perderem 5 pontos, não serão cancelados e sim irão 136 

para carteira de projetos. Sra Ismenia Mendes, prefeita de Palmital pede a palavra e indaga se há 137 

limitação na apresentação de projetos de cada prefeitura. Emílio explica que cada município pode 138 
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protocolar um único projetos a fundo perdido. Sr Jairo prefeito de Tarumã indaga o porque de na 139 

sobra de saldo, não seja reiniciado um novo processo para tomada de recursos ate que se finalize 140 

os recursos oferecidos. Suraya então retoma  a palavra fazendo uma nova proposta de que 141 

havendo saldo disponível, que seja feita uma nova seleção, aprovando novo prazo. Sendo assim 142 

acatadas as alterações sugeridas, a Deliberação é colocada em votação, a qual foi aprovada por 143 

unanimidade. Sra Suraya propõem que seja feita uma reunião para esclarecimentos de dúvidas, 144 

aceita por todos e marcada para o dia 19 de abril, com local a definir. Sr Emilio retoma a palavra e 145 

apresenta a Deliberação CBH/MP/154/2013 de 26/03/2013 que aproa critérios para fins de 146 

pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados pelo CBH/MP ao FEHIDRO 147 

2013. Aberta palavra para considerações do plenário e colocada em votação, a mesma foi 148 

aprovada por unanimidade. O Sr Presidente retoma a palavra e convida todos os membros do 149 

plenário para uma breve manifestação, se apresentando e fazendo comentário sobre a reunião. o 150 

Sr Luiz Antonio Pavão da CATI/Assis, propôs que ao final de cada reunião, o prefeito do município 151 

anfitrião seja homenageado, com placa. Sugestão aceita por todos os membros presentes. Feito, 152 

o Sr presidente solicita aos prefeitos que desejarem sediar a próxima reunião do CBH que se 153 

manifestem. Sr Roque Joner, prefeito de Prâtania e presidente do CBH manifestou-se com 154 

interesse, ficando aprovado que a próxima reunião do CBH/MP será dia 31/06/2013 no município 155 

de Prâtania. Passando a palavra aos convidados para suas considerações finais. Sr Vice 156 

Presidente Manuel agradece e parabeniza os trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas, 157 

agradece o apoio. Sr Secretario Executivo Denis, agradece a participação de todos, agradece ao 158 

prefeito Manoel pela recepção. O Prefeito Manoel felicita o recebimento, colocando-se a 159 

disposição. Após as manifestações finais, o Presidente Roque Joner, agradece a presença de 160 

todos e encerra a reunião. 161 


