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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MP 1 
Aos 2 dias do mês julho de 2013, as 9h00, no Centro de Eventos de Pratânia, localizado no Trevo de Pratânia/SP, 2 
conforme convocação prévia realizou-se a 33ª Reunião Extraordinária do CBH-MP. O presidente do CBH-MP, Sr. 3 
Roque Joner, Prefeito de Pratânia, inicia a reunião dando as boas vindas a todos falando da satisfação de receber 4 
a Plenária do CBH-MP no município. Na sequencia, o Presidente passa a palavra para o Vice-Presidente, Sr. 5 
Manuel Queiroz, ONG Salvar, que agradecendo ao prefeito pelo acolhimento da reunião fez uma breve fala sobre 6 
a pauta da reunião. Prosseguindo o senhor presidente passou a palavra para o representante no Conselho 7 
Estadual de Recursos Hídricos, pelos Comitês de Bacias do Pontal e do Médio Paranapanema, Sr. Jairo da Costa e 8 
Silva, Prefeito de Tarumã que fez um breve relato da reunião do Conselho Estadual onde os conselheiros foram 9 
empossados. Com a palavra o Coordenador do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, Senhor 10 
Marcos Monti, Prefeito de São Manuel, falou sobre os temas em pauta no Fórum Paulista de Comitês e da 11 
necessidade dos Comitês se unirem para estabelecer o dialogo em todas as instâncias do Sistema.  Prosseguindo 12 
o Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo, DAEE, deu as boas vindas a todos e fez suas considerações iniciais. Após 13 
as manifestações iniciais da mesa, o Presidente passou a palavra ao Diretor do Hospital Amaral Carvalho, da 14 
cidade de Jaú, Sr. Eduardo. Com a palavra ele fez um breve relato sobre o trabalho desenvolvido no hospital e 15 
sobre a área de atendimento do mesmo, ressaltando a necessidade de apoio dos municípios. Prosseguindo com a 16 
pauta da reunião, o Secretário Executivo, Sr. Denis, fez três correções na Ata da reunião anterior, solicitada pelos 17 
membros do Comitê, em seguida, solicitou ao Plenário a dispensa da leitura da Ata, proposta aprovada por todos.  18 
Na sequencia o Presidente do Comitê colocou a Ata da reunião anterior em votação, não havendo manifestações 19 
a mesma foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Secretário Executivo, Denis, passou aos comunicados da 20 
Diretoria, sendo: 1)  Informe sobre o Processo de Implantação da Cobrança pelo Uso da Água no Médio 21 
Paranapanema; 2)) Eleição do Fórum Paulista: informou que no dia 15 de Maio os Comitês de Bacias se reuniram 22 
para eleger a nova coordenação do Fórum Paulista de CBHs, sendo eleito o Sr. Marcos Monti para a coordenação 23 
e a Sra Suraya Modaelli, como secretária executiva; 3)  informe do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 24 
Paranapanema: A 1ª reunião Ordinária do CBH Paranapanema foi realizada nos dias 23 e 24 de abril, em Assis/SP; 25 
Dias 18 e 19 de junho a Câmara Técnica de Integração do Paranapanema e o GT Plano realizaram reuniões de 26 
trabalho. Pautas que estão sendo trabalhadas:- Discussão e proposta de Termo de Referência para contratação 27 
do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paranapanema, e, Aprovação do Plano de Trabalho para a Gestão 28 
Integrada da Bacia do Rio Paranapanema. Finalizado os comunicados, o Presidente do CBH-MP, Sr. Roque Joner, 29 
passou a palavra para a Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, para que a mesma iniciasse a 30 
apresentação das Deliberações. Com a palavra a Sra Suraya apresentou a Deliberação ad referendum CBH-31 
MP/155/2013 de 05/06/2013, que aprova projeto regional para obtenção de recursos do FEHIDRO – Diálogo 32 
Interbacias.  Após a apresentação da Deliberação, o Presidente abriu a palavra ao plenário. O representante da 33 
Secretaria de Estado da Educação, Sr. Célio Batista, reafirmou a grande parceria existente entre a Secretaria da 34 
Educação e os Comitês de Bacia do Estado, garantindo a participação de representantes de todas as Diretorias de 35 
Ensino do Estado no evento que acontecerá de 2 a 5 de setembro de 2013. Na sequência, não havendo outras 36 
manifestações, o Presidente colocou a Deliberação CBH-MP/155/2013 em votação, sendo aprovada por 37 
unanimidade. Em seguida, a Sra. Suraya Modaelli e o Coordenador da CT-PAS, Sr. Emilio Prandi, DAEE, 38 
apresentaram a Deliberação CBH-MP/156/2013 de 02/07/2013 que aprova pontuação para fins de 39 
hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2013. A Sra. Suraya 40 
fez uma breve explanação sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos no Estado de São Paulo, 41 
relatou como é o processo de tomada de recursos do FEHIDRO no Comitê e fez considerações sobre o Fundo 42 
Estadual de Recursos Hídricos. Ressaltou que o Comitê conta com 19 anos de existência e que o plenário é 43 
soberano em suas decisões, enfatizando a preocupação da Câmara Técnica e da Diretoria com o alto número de 44 
projetos apresentados ao FEHIDRO 2013 inabilitados por falta de observação das Deliberações do Comitê, 45 
ressaltando por fim o caráter consultivo das Câmaras Técnicas, que tem a missão de aplicar as deliberações 46 
aprovadas em plenário.  Em seguida o Sr. Emilio, DAEE, Coordenador da CT-PAS, apresentou a Deliberação CBH-47 
AP/156/2013 de 02/07/2013 em especial os motivos que inabilitaram vários projetos apresentados. Após suas 48 
considerações sobre o grande numero de projetos inabilitados o Presidente abriu a palavra ao Plenário para as 49 
considerações de todos. O representante da UNESP, Sr. Rodrigo Manzione, integrante da CT-PAS, colocou a 50 
universidade a disposição para auxiliar e orientar os municípios que sentirem dificuldade em apresentar projetos 51 
ao FEHIDRO. O Vice-Presidente, Sr. Manuel Queiroz, ONG Salvar, enfatizou que a Secretaria Executiva do Comitê 52 
está sempre a disposição para sanar dúvidas dos interessados, estranhando tantos projetos inabilitados. Na 53 
sequência, o Secretário Executivo, Denis Araujo, DAEE, reafirma a fala do Vice-Presidente lembrando que foi 54 
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agendado um dia específico na Secretaria Executiva para tirar dúvidas dos interessados, mas poucos 55 
representantes compareceram, finalizando sua fala o Sr. Denis colocou a Secretaria Executiva a disposição. O 56 
representante da ABRH, Luiz Sergio de Oliveira, integrante da CT-PAS, endossa a fala do representante da UNESP, 57 
afirmando que faltou atenção por parte dos interessados no preenchimento dos formulários e na leitura das 58 
deliberações do CBH-MP. Na sequência, não havendo outras manifestações, o Presidente coloca a Deliberação 59 
CBH-MP/156/2013 em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Presidente convida 60 
novamente o Sr. Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-MP/157/2013 de 02/07/2013 que 61 
aprova diretrizes, procedimentos e novo prazo para solicitação de recursos do FEHIDRO 2013 destinados à área 62 
do CBH-MP. O Sr. Emilio ressalta os principais itens da Deliberação, bem como, os impedimentos para participar 63 
no novo pleito. Após as considerações do plenário, o Presidente do CBH-MP, coloca a Deliberação em votação, 64 
sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Emilio Prandi apresentou a Deliberação CBH-MP/158/2013 65 
de 02/07/2013 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados 66 
pelo CBH-MP ao saldo dos recursos FEHIDRO 2013. O Sr. Emilio ressalta os principais itens da Deliberação quanto 67 
aos Critérios de investimento do saldo de recursos do FEHIDRO 2013 e, na sequência, o Presidente do CBH-MP, 68 
coloca a Deliberação em apreciação. Não havendo manifestação, o Presidente coloca a Deliberação CBH-69 
MP/158/2013 em votação, sendo a mesma aprovada por todos. Com a palavra o Sr. Emilio Prandi apresenta a 70 
Deliberação CBH-MP/159/2013 de 02/07/2013 que aprova Projetos Regionais de interesse do Comitê para 71 
obtenção de recursos de investimento do FEHIDRO 2013.  O Sr. Emilio ressalta a importância dos projetos 72 
regionais, esclarece sobre a origem dos recursos e explica brevemente o objetivo de cada um dos quatro projetos 73 
elencados. Na sequência, o Presidente do CBH-MP, coloca a Deliberação em apreciação. O representante da 74 
SABESP, Sr. José Ronaldo Piotto, indaga sobre o projeto que tem a UNESP como tomadora, perguntando se o 75 
projeto trata-se da construção de um prédio. O representante da UNESP explica que o projeto é para a 76 
disponibilização de cursos e pesquisas ao Comitê de Bacias, a construção do prédio é o meio para viabilizar os 77 
cursos sendo que existe contrapartida de recursos financeiros e humanos da Universidade. O Sr. Piotto, SABESP, 78 
questiona sobre a legalidade de se construir um prédio nas dependências da UNESP, a Secretária Executiva 79 
Adjunta, Suraya Modaelli, DAEE, esclarece que o projeto não se trata somente da construção do prédio, sendo 80 
um projeto já existente entre outros Comitês e a universidade enriquecendo muito o comitê no que se refere a 81 
capacitação. Piotto solicita que os projetos regionais sejam mais detalhados na próxima reunião, pois se trata de 82 
um investimento do Comitê relativamente alto. Finalizando, Piotto ainda questiona como se da a escolha dos 83 
tomadores dos recursos, pois trata-se de um recurso a fundo perdido. Sr. Emilio explica que o Comitê não tem 84 
personalidade jurídica e portanto não pode assinar contratos, assim busca parceiros, tomadores dos recursos, 85 
que são escolhidos pela experiência e estudos realizados na área de recursos hídricos, pela capacidade em tomar 86 
e prestar contas do recurso e pela vontade destas entidades em se tornarem parceiras do Comitê. Não havendo 87 
outras manifestações, o Presidente coloca a Deliberação CBH-MP/159/2013 em votação, sendo a mesma 88 
aprovada por todos. Em continuidade a pauta, o Presidente Roque Joner abre a palavra para outros assuntos 89 
convidando todos os membros do plenário para uma breve manifestação, se apresentando e fazendo comentário 90 
sobre a reunião. O Presidente concede a palavra ao Prefeito de Fernão, Sr. Altemar Canelada Campos, que 91 
solicita esclarecimentos sobre como se dá o controle dos projetos aprovados pelo CBH-MP e indicados a tomar 92 
recursos do FEHIDRO. A Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, explica como funciona o 93 
trâmite dos projetos FEHIDRO dentro do Sistema, mencionando as funções dos Agentes Técnico e Financeiro. O 94 
Sr. Osmar Vilas Boas, Instituto Florestal, também coloca sua instituição a disposição para auxiliar no que for 95 
preciso os tomadores de projetos voltados a área florestal. O Sr. Lauro Francisco Mascarin Júnior, Fundação 96 
Florestal, integrante da CT-PAS parabeniza a Secretaria Executiva pelo trabalho realizado na consolidação do 97 
trabalho da CT-PAS apresentado a plenária. O Sr. Luiz Carlos Cavalchuki, SINTAEMA, pede a palavra e chama a 98 
atenção para a construção de cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas no Rio Pardo que gerarão apenas 60 99 
MegaWatts e alterarão de maneira irreversível o ecossistema da região, afirmando ser de extrema importância 100 
este assunto ser tratado pelo Plenário do CBH-MP.  Antes do encerramento da Plenária, o Sr Denis Araujo, 101 
entrega uma Placa Comemorativa ao Prefeito anfitrião, Sr. Roque Joner, por ter recebido a reunião do CBH-MP e 102 
contribuído assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos. Feito isso, o Sr Presidente 103 
solicita aos prefeitos que desejarem sediar a próxima reunião do CBH que se manifestem. O Prefeito de Avaré/SP, 104 
Sr. Paulo Dias Novaes Filho coloca seu município a disposição para receber a próxima reunião plenária do CBH-105 
MP que será realizada dia 26 de setembro de 2013, sendo aprovado por unanimidade. Finalizando a reunião, o 106 
Presidente passa a palavra aos demais integrantes da Diretoria do CBH-MP para suas considerações finais. Após 107 
as manifestações finais, o Presidente Roque Joner, agradece a presença de todos e encerra a reunião. 108 


