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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 
Aos 26 dias do mês setembro de 2013, as 9h00, no Espaço Europa, localizado na Av. Prof. Celso Ferreira 2 

da Silva, 100 - Jardim Europa- Avaré/SP, conforme convocação prévia, realizou-se a 28ª Reunião 3 

Ordinária do CBH-MP. O presidente do CBH-MP, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, inicia a 4 

reunião dando as boas vindas a todos os presentes, agradecendo ao Prefeito de Avaré, Senhor Paulo Dias 5 

Novaes Filho, por receber o Comitê de Bacias passando a palavra  para as boas vindas. O Senhor Paulo 6 

Dias Novaes Filho, Prefeito Municipal de Avaré,  agradeceu a presença de todos em especial dos demais 7 

prefeitos que integram o Comitê e desejou uma boa reunião a todos. Prosseguindo, o Sr Roque Joner, 8 

presidente do CBH-MP, passa a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Manuel Queiroz, ONG Salvar, que 9 

agradecendo ao prefeito pelo acolhimento da reunião fez uma breve fala sobre a pauta da reunião. Na 10 

sequencia o representante do Comitê no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Sr. Jairo da Costa e 11 

Silva, Prefeito de Tarumã, fez uma breve consideração sobre a última reunião do Conselho Estadual 12 

realizada em São Paulo. O Prefeito Municipal de Narandiba e Presidente do CBH Pontal do 13 

Paranapanema, Sr Enio Magro, fez uma breve consideração sobre os Comitês de Bacias, agradeceu a 14 

recepção do anfitrião e desejou uma boa reunião a todos.   Com a palavra o Coordenador do Fórum 15 

Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, Senhor Marcos Monti, Prefeito de São Manuel, agradeceu 16 

a recepção do prefeito de Avaré, colocando-se a disposição como Coordenador do Fórum Paulista de 17 

CBHs para tratar dos assuntos relevantes e de interesse dos 21 Comitês de Bacias do Estado, reforçando a 18 

importância da união dos Comitês. Finalizando as considerações iniciais da Diretoria, o Secretário 19 

Executivo, Sr. Denis Araujo, DAEE, deu boas vindas a todos os presentes e informa a existência de 20 

quórum para a realização da reunião. Iniciando a pauta da reunião o Sr. Roque Joner, Presidente do 21 

CBH, informa que excepcionalmente houve um problema no envio da Ata da reunião passada, sendo que 22 

a mesma foi remetida aos membros e disponibilizada no site dia 24(terça-feira). Em função da extensa 23 

pauta, colocou a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior em votação, proposta aprovada por todos. 24 

Na seqüência o Presidente do Comitê colocou a Ata em votação, não havendo manifestações a mesma foi 25 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Secretário Executivo, Denis, passou aos comunicados da 26 

Diretoria, sendo: 1) Conferencia Regional de Meio Ambiente realizada pelos CBHs AP/MP/PP/ALPA em 27 

Ourinhos no dia 05 de agosto, onde foram eleitos os delegados pelos Comitês para a Conferência 28 

Estadual, realizada dias 21 e 22 de setembro em São Paulo, passando assim, a palavra para o Sr Luis 29 

Sergio de Oliveira, um dos delegados eleitos que fez um breve comunicado sobre a Conferência 30 

Estadual. 2) Reunião realizada no dia 21 de agosto pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 31 

passando assim, a palavra para o Sr Jairo da Costa e Silva que faz um breve relato da reunião. 3) 32 

Reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas – FPCBH, realizada dias 07 e 08 de 33 

agosto em Bertioga e no dia 02 de setembro, durante o XI Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em 34 

Recursos Hídricos. Frisa que na reunião do dia 02, os CBHs se reuniram com a Coordenadoria de 35 

Recursos Hídricos tendo como pauta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e os projetos cancelados e 36 

em fase de cancelamento pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, passando assim, a palavra para o 37 

Sr Marcos Monti, Coordenador do Fórum Paulista que faz um breve relato da reunião. 4) XI Diálogo 38 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Passada a palavra para a Secretária Executiva 39 

Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, que faz um breve relato do XI Diálogo  , realizado em São Pedro 40 

de 02 a 05 de setembro. 5) CONESAN – Conselho Estadual de Saneamento, onde os Comitês Médio 41 

Paranapanema e Pontal do Paranapanema devem indicar um representante titular e um suplente para 42 

compor o Conselho. Esclarece que conforme acordo já estabelecido o CBH MP indicou o membro titular 43 

para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Pontal do Paranapanema o Suplente. Assim o CBH do 44 
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Pontal do Paranapanema indicou para titular do CONESAN o Prefeito de Santo Anastácio, o Sr Alaor 45 

Aparecido Bernal Dias, e o CBH MP deverá indicar o suplente. Passada a palavra ao Sr. Presidente, o 46 

mesmo informa que os Prefeitos reunidos, antes do inicio da reunião, indicaram para ocupar a suplência 47 

do CONESAN o Prefeito Municipal de Avaré, Sr Paulo Dias Novaes Filho. Prosseguindo com os 48 

informes, Sr Secretário Executivo fala da PL 315/2009, que deve ter sido votado na Comissão de 49 

Constituição, Cidadania e Justiça do Senado no mês de setembro. Esclareceu que este PL, se aprovado 50 

estará reduzindo em 50% os recursos da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, recursos 51 

estes que são a base dos Fundos Estaduais de Recursos Hídricos nos Estados e que tem financiado em 52 

todo País projetos fundamentais e estratégicos como os Planos de Recursos Hídricos. Os Comitês do 53 

Brasil estão mobilizados, e que este CBH MP encaminhou um pedido pela rejeição do projeto a todos os 54 

senadores que integram a referida Comissão. Prosseguindo com os informes o Sr. Denis, que também é 55 

secretário executivo do CBH Paranapanema, fez um breve relato dos trabalhos do Comitê, que integra os 56 

Estados de São Paulo e Paraná, e convida todos para a próxima reunião plenária do CBH Paranapanema 57 

que será realizada dias 11 e 12 de novembro. Finalizado os comunicados, o Presidente do CBH-MP, Sr. 58 

Roque Joner, passou a palavra para o Coordenador da CT-PAS, Sr. Emilio Prandi, DAEE, para que o 59 

mesmo iniciasse a apresentação do papel do Comitê em processos de licenciamento ambiental: PCHs do 60 

Rio Pardo. Após apresentação o Presidente do CBH-MP, Sr. Roque Joner, propõe ao Comitê uma maior 61 

discussão sobre o assunto, lembrando que foram feitas audiências publicas em 2008 e 2010. Dando 62 

prosseguimento o Presidente do CBH-MP, Sr. Roque Joner, passa a palavra ao Sr Rafael Carrion, 63 

DAEE, para apresentação dos Projetos Regionais do CBH MP e um breve relato sobre os Planos de 64 

Bacia. Após as apresentações, o Sr Presidente abre a palavra para as considerações do Plenário. O Sr 65 

Luis Ayrosa da APTA, expõe a dificuldade dos tomadores para apresentar projetos regionais, por não 66 

haver a possibilidade de repasse de recursos pelos trabalhos prestados por técnicos ligados ao tomador. O 67 

representante da UNESP, Sr. Rodrigo Manzione, integrante da CT-PAS, fez um breve relato da parceria 68 

da UNESP com os Comitês, mencionou os cursos e projetos que devem ser oferecidos ao Comitê e 69 

esclarece que a construção de um Centro de Desenvolvimento de pesquisa de Recursos Hídricos em 70 

Ourinhos irá proporcionar a realização de cursos de Pós Graduação, entre outros. Dando sequência o 71 

Coordenador da CT-PAS, Sr. Emilio Prandi, DAEE, apresenta a Deliberação CBH/MP/160/2013 de 72 

26/09/2013, que aprova complementações solicitadas pela CT-COB do CRH à Deliberação 73 

CBH/MP/149/2012 de 13/12/2012, referente à proposta de implantação da cobrança pelo uso dos recursos 74 

hídricos na UGRHI 17. Aberta a palavra aos membros do Comitê e não havendo manifestação,  a 75 

Deliberação CBH-MP/160/2013 foi colocada em votação, sendo a mesma aprovada por todos. 76 

Prosseguindo, o Sr. Emilio Prandi, DAEE, apresentou a Deliberação CBH/MP/161/2013 de 77 

26/09/2013, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de investimentos dos 78 

projetos apresentados ao saldo de recursos do FEHIDRO 2013. Aberta a palavra para as considerações, o 79 

representante da Associação dos Arquitetos de Paraguaçu Paulista, Sr Geraldo Afonso Silva, 80 

demonstrou-se inconformado com a inabilitação dos projetos por ele apresentado, com a alegação, dentre 81 

outros motivos, de que arquiteto não tem atribuição para assinar projetos de galerias pluviais, por 82 

exemplo. O Coordenador da CT-PAS, Sr. Emilio Prandi, DAEE, esclarece que os municípios não foram 83 

inabilitados somente pelo motivo exposto, foram constatadas outras pendências. Após as considerações 84 

do plenário o Sr Emílio Prandi se comprometeu em fazer uma consulta formal junto aos órgãos 85 

competentes. O Sr Geraldo Afonso Silva, afirmou que como arquiteto, assinou vários projetos e que os 86 

mesmos foram aceitos em outras ocasiões. O representante da ABRH e Vice Presidente do CBH AP, Sr 87 

Luis Sergio de Oliveira, esclareceu que a assinatura de engenheiro é exigida quando trata-se de ações 88 
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estruturais, diferente de projetos de planejamento urbano. O Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo, 89 

DAEE, compromete-se em consultar os órgãos competentes CREA e CAU para definição das atribuições 90 

dos profissionais e apresentará resposta da consulta ao Comitê. Não havendo mais manifestações, o Sr 91 

Presidente coloca a Deliberação CBH-MP/161/2013 em votação, sendo a mesma aprovada por todos. Em 92 

continuidade a pauta, o Presidente Roque Joner abre a palavra para outros assuntos convidando todos os 93 

membros do plenário para uma breve manifestação. O Presidente concede a palavra ao Prefeito de 94 

Cândido Mota, Sr Zacharias Jabur, que expõe a complexidade do assunto PCHs, solicitando espaço 95 

para melhores esclarecimentos e discussões. O representante dos Comitês Pontal do Paranapanema e 96 

Médio Paranapanema junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e Prefeito de Tarumã, Sr Jairo 97 

da Costa e Silva, fez uma breve consideração sobre a audiência pública, tendo como tema os Parques 98 

Aquícolas,  realizada em Assis, frisou a importância de analisar as legislações dos estados envolvidos, 99 

Paraná e São Paulo, aprofundando melhor o assunto para debatê-los na próxima reunião de plenária. O 100 

representante do Sintaema, Sr Luis Carlos, com a palavra manifestou sua preocupação, após analise e 101 

conhecimento do EIA/RIMA referente à construção de hidrelétricas.  O Sr Luis Carlos ressalta os 102 

problemas que poderão prejudicar a fauna e flora, destaca as espécies indicadoras da qualidade ambiental 103 

na área a ser alagada, mostra-se preocupado com a saúde, segurança e bem estar da população local. 104 

Protesta apresentando análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, frisando a 105 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, 106 

benéficos e adversos, diretos e indiretos, impactos imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 107 

permanentes e a distribuição do ônus e benefícios sociais.  O Sr Altemar Canelada Campos, Prefeito de 108 

Fernão, pede a palavra e mostra-se perplexo, defende a criação de uma comissão técnica de educação 109 

ambiental, para que se faça uma melhor análise, assim tendo mais clareza nas decisões a serem tomadas.  110 

O Presidente do CBH-MP, Sr. Roque Joner, retoma a palavra, colocando-se a disposição, dentro do 111 

limite do que se pode ser feito,  para ajudar e solicita a Secretaria Executiva que levante maiores 112 

informações para subsidiar a tomada de decisão do CBH. Antes do encerramento da Plenária, o Sr Roque 113 

Joner, entrega uma Placa Comemorativa ao Prefeito anfitrião, Senhor Paulo Dias Novaes Filho, por ter 114 

recebido a reunião do CBH-MP e contribuído assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos 115 

Hídricos. Feito isso, o Sr Presidente solicita aos prefeitos que desejarem sediar a próxima reunião do 116 

CBH que se manifestem. A Prefeita de Palmital/SP, Senhora Ismênia Mendes Moraes, coloca seu 117 

município a disposição para receber a próxima reunião plenária do CBH-MP, sendo aprovado por 118 

unanimidade. Finalizando a reunião, o Presidente passa a palavra aos demais integrantes da Diretoria do 119 

CBH-MP para suas considerações finais. Após as manifestações finais, o Presidente Roque Joner, 120 

agradece a presença de todos e encerra a reunião. 121 


