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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, as 9h30m, no Pesqueiro 2 

Paraíso do Lazer, localizado na Rodovia de Acesso ao município de Ocauçú, Km 2, conforme 3 

convocação prévia realizou-se a 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP. O presidente do 4 

CBH-MP, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, inicia a reunião dando as boas vindas a todos 5 

e agradece ao Município de Ocauçu por receber o Comitê de Bacias. Com a palavra a Prefeita 6 

de Ocauçu Sra. Alesandra Colombo Marana, anfitriã desta reunião, agradece a presença de 7 

todos desejando uma boa reunião e colocando o Município a disposição do Comitê. Na 8 

sequência, o Presidente passa a palavra para o Vice-Presidente, Sr. Manuel Queiroz, ONG 9 

Salvar, que agradecendo a prefeita pelo acolhimento deseja sucesso na reunião. Com a 10 

palavra a Secretária Executiva Adj, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, justifica a ausência do Sr. 11 

Denis Araujo, Secretário Executivo do CBH, dá boas vindas a todos os presentes 12 

agradecendo a acolhida do Município, informa que há quórum para a realização da mesma. 13 

Solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que colocada em votação foi aprovada 14 

por todos. Em seguida, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, coloca a Ata em apreciação. 15 

Não havendo manifestações, Sr Presidente do CBH coloca a Ata em votação, ficando a mesma 16 

aprovada. Prosseguindo o Sr Presidente passa a palavra à Secretária Executiva Adj, Sra. 17 

Suraya Modaelli, DAEE, para os comunicados da reunião. Primeiro comunicado se refere à 18 

assinatura na lista de presença, lembrando que a mesma é utilizada para critério de pontuação 19 

FEHIDRO. Segundo comunicado refere-se a Cobrança pelo Uso da Água no Médio 20 

Paranapanema. A proposta de Cobrança pelo Uso da Água no Médio Paranapanema está em 21 

análise pela CT do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que solicitou adequação em 22 

alguns itens que serão apresentados a seguir para Deliberação do Comitê. A previsão é que 23 

entre na pauta do Conselho no segundo semestre deste ano. Terceiro Comunicado: Os 24 

secretários executivos estiveram reunidos para análise das propostas do Conselho Estadual. 25 

Alteração da Deliberação CRH/90 que define procedimentos, limites e condicionantes para a 26 

cobrança e após análise foi sugerido e aprovado pelo Fórum Paulista uma proposta substitutiva 27 

a proposta do CRH. No próximo dia 27 de maio será realizada uma reunião em SP para 28 

discussão com a CT do Conselho Estadual sobre este tema. Quarto Comunicado: O 29 

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação - CTPAS, Sr. Emilio Carlos 30 

Prandi e outros técnicos do DAEE participaram de reunião realizada em São Paulo com a 31 

Coordenadoria de Recursos Hídricos sobre o acompanhamento do Plano Estadual de 32 

Recursos Hídricos. Quinto Comunicado: O Comitê recebeu uma solicitação do Senhor Luiz 33 

Carlos Cavalchuki, do SINTAEMA de Santa Cruz do Rio Pardo, para que o Comitê aprove uma 34 

moção de repúdio a instalação de PCHs no Rio Pardo. A Secretária Executiva Adj, Sra. Suraya 35 

Modaelli, DAEE, ressalta que o Comitê tem por praxe não aprovar moções de repúdio, 36 

recomenda que seja feita uma moção de apoio ao SINTAEMA. Sr. Roque Joner, Prefeito de 37 

Pratânia, solicita que se estude uma forma do Comitê apoiar a causa. A Secretária Executiva 38 

Adj, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, encaminhará a solicitação à Câmara Técnica para análise, 39 

sugere que após estudo, seja encaminhado o texto de moção para todos os membros e se 40 

apoiado, remeteriam ao órgão competente. Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia coloca a 41 

sugestão da Secretária Executiva Adj, para votação da plenária, solicita que os membros que 42 

estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem de acordo, se 43 
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manifestem levantando a mão. Ficando a sugestão aprovada. Prosseguindo, o Sr. Roque 44 

Joner, Prefeito de Pratânia, passa a palavra para o Sr. Emílio Prandi, DAEE, que ressalta que 45 

o Comitê desde sua instalação tem por praxe não aprovar moção de repúdio, se manifestando 46 

de forma pró ativa em assuntos de seu interesse. O CBH tem duas maneiras de se manifestar, 47 

por meio de Deliberação (quando o assunto for de sua competência) ou por meio de Moção 48 

que se manifesta, recomenda ou propõe a alguém sobre o tema, ou seja, a moção é 49 

endereçada a alguém ou alguma entidade. No caso da proposta se trata de uma manifestação 50 

de repúdio no geral, não endereçada a nenhuma entidade em especial. A questão das PCHs já 51 

foi objeto de discussão deste plenário que na oportunidade se manifestou. Foram levantadas 52 

junto aos órgãos ambientais as informações sobre os empreendimentos e ao final do processo 53 

não foi autorizada a instalação de 3 PCHs. A solicitação da moção foi encaminhada a CTPAS 54 

que após discussão entendeu que o plenário já se manifestou sobre o tema e que a proposta 55 

de moção não se aplica no momento. Faltou a apresentação dos fatos, da justificativa e a 56 

quem se endereçaria a Moção. Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia agradece as 57 

contribuições e prosseguindo com a pauta passando a palavra para a Sra. Suraya Modaelli, 58 

que é Secretária Executiva Adjunta do CBH-PARANAPANEMA, para o Informe CBH-59 

PARANAPANEMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema). Primeiro Informe: As 60 

Câmaras Técnicas CTIPA e CTIL do CBH do Rio Paranapanema se reuniram para contribuir 61 

com a elaboração do diagnóstico preliminar do Plano de Recursos Hídricos. O GT Plano tem se 62 

reunido mensalmente para o acompanhamento com a Agência Nacional de Águas da 63 

elaboração do Plano. Segundo Informe: A Diretoria do Comitê esteve reunida em Brasília na 64 

Agência Nacional de Águas para tratar da assinatura de convênio para instalação de escritório 65 

de apoio ao CBH e para a contratação de Plano de Comunicação. Terceiro Informe: O CBH do 66 

Rio Paranapanema realizará sua 3ª Reunião Ordinária no dia 5 de junho em Regente Feijó, 67 

onde será realizado o primeiro Encontro Ampliado para apresentação do Diagnóstico 68 

Preliminar do Plano de Recursos Hídricos do Paranapanema, e convida os membros do Comitê 69 

do Médio Paranapanema para participarem, a reunião será realizada no Rotary Clube de 70 

Regente Feijó as 09h00, ressalta que o convite foi encaminhado a todos os membros e 71 

solicitando confirmação de presença. Prosseguindo com a pauta Sr. Roque Joner, Prefeito de 72 

Pratânia passa a palavra para Sr. Emílio Prandi, DAEE, para apresentação da MOÇÃO CBH-73 

MP/001/2014.  Referente ao Incentivo a utilização de terraceamento e curvas de nível no 74 

plantio de cana de açúcar na Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Médio 75 

Paranapanema. Após apresentação Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, cita que em 76 

Pratânia há usinas que não adotam as práticas adequadas, resultando na perda de 77 

investimentos e assoreamento de cursos d’água. Sr. Luiz Antonio Pavão, CATI, ressalta que 78 

a CATI tem desenvolvido projeto com relação aos procedimentos adotados pelas usinas, e, 79 

que estão elaborando um manual de boas práticas. Sr. Paulo Interliche, CATI, solicita a 80 

substituição do termo terraceamento por preservação do solo. Ressalta que a mecanização é 81 

um fator irreversível, neste caso vale analisar e estudar, melhorias na aplicação dessa prática. 82 

Enfatiza que a Secretaria busca diálogo contínuo com as indústrias procurando minimizar os 83 

impactos. Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, destaca que por esse não ser um ano 84 

chuvoso, minimizou-se o assunto perante aos órgãos e questiona a posição da CATI sobre o 85 
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assunto. Sr. Paulo Interliche, CATI, destaca que dentro da Secretaria, existem várias 86 

coordenadorias, como a CATI e a Defesa Agropecuária, e que a Agência de Desenvolvimento 87 

trabalha com pesquisas, buscando aperfeiçoar os procedimentos referente a proteção e 88 

conservação do solo. Ressalta que entre outros trabalhos há fiscalização do solo agrícola e 89 

pesquisas aplicadas na educação ambiental junto aos agricultores. Sr. Emílio Prandi, DAEE, 90 

propõem que a moção seja mantida como proposto para encaminhamento a União da 91 

Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo - UNICA e Secretaria da Agricultura. Sr. 92 

Emílio alega que para o Plano de Bacia, o principal avanço é o combate a erosão, propõem 93 

que o assunto seja remetido a CTPAS para que dêem continue no âmbito do Comitê, criando 94 

discussão, buscando melhorias na prática de manejo de solo. Sr Paulo Interliche, CATI, diz 95 

que o Comitê poderia buscar um meio de ser mais atuante na prevenção do manejo de solo. 96 

Sr. José Carlos Pires, Faculdades Gammon, solicita que um representante da UNICA se 97 

posicionasse quanto a moção e dado a gravidade do problema apóia o encaminhamento da 98 

mesma. Sr. Emílio Prandi, DAEE, esclarece já tinha conversado com o representante da 99 

UNICA, e que o mesmo irá se manifestar assim que receber a moção. Sr. Paulo Interliche, 100 

CATI, menciona e disponibiliza para consulta um manual elaborado pela Secretaria que vai 101 

mais a fundo tratando-se de preservação. Sr. Sérgio Doná, APTA, ressalta a necessidade de 102 

se fazer um estudo do solo antes do plantio de cana para analisar as condições do mesmo, 103 

frisa que é necessário revisar e adequar as culturas de uso do solo. Sr. Manuel Queiroz, Vice-104 

Presidente, questiona o não acionamento ao Ministério Público.  Sr. Emílio Prandi, DAEE, 105 

explica que o Ministério Público tem atuado no assunto.  Sra. Suraya Modaelli, Secretária 106 

Executiva Adj., explana que a moção atingiu o objetivo de tocar e alertar sobre a seriedade do 107 

assunto e que acionando o Ministério Publico, as mudanças teriam que ser rápidas e decisivas, 108 

sobressaindo a postura de outros órgãos. Após considerações, Sr. Presidente do Comitê, 109 

coloca a Moção em votação, solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam 110 

como estão, e os que não estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a 111 

MOÇÃO CBH-MP/001/2014 aprovada. Dando prosseguimento, Sr. Presidente do Comitê 112 

passa a palavra para o Sr Emilio Prandi, DAEE, para apresentar MOÇÃO CBH-MP/002/2014 113 

de 21/05/2014, que apóia a proposta do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas de 114 

alteração da Deliberação CRH/090/2008. Após apresentação Sr. Presidente do Comitê abre 115 

palavra para as considerações do plenário, não havendo manifestações, Sr. Presidente do 116 

Comitê, coloca a Moção em votação, solicita que os membros que estiverem de acordo 117 

permaneçam como estão, e os que não estiverem de acordo, se manifestem levantando a 118 

mão. Ficando a MOÇÃO CBH-MP/002/2014 de 21/05/2014 aprovada por unanimidade. Dando 119 

prosseguimento a pauta, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, passa a palavra para Sra. 120 

Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adj. para a apresentação da Deliberação CBH-121 

MP/165/2014 de 21/05/2014, que, aprova projeto regional para obtenção de recursos do 122 

FEHIDRO – Diálogo Interbacias. Após apresentação Sr. Presidente do Comitê abre palavra 123 

para as considerações do plenário. Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, enaltece o evento e 124 

convida os prefeitos para que participem juntamente com seus técnicos. Sr. Luiz Antonio 125 

Pavão, CATI, elogia o evento e destaca a importância da apresentação, em formato de painel, 126 

dos resultados dos projetos do FEHIDRO. Sr. Ulysses Guariba, FEMA, solicita mais 127 
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informações sobre o tomador CETEC.  Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adj., 128 

esclarece que foi escolhido o CETEC por não ser entidade pública, assim, não se enquadra na 129 

lei que proíbe entidades serem tomadores de recursos públicos em ano eleitoral, como é o 130 

caso do CIVAP. Sr. Ivan T. Toyama, ABRAGE, destacou a participação de vários estados no 131 

evento. Enalteceu o tema e a discussão sobre matrizes energéticas. Solicita que o Comitê 132 

apresente aos organizadores do evento, possibilidades para que o mesmo volte a ser realizado 133 

na bacia do Rio Paranapanema.  Sr. Célio Batista da Silva, Secretaria da Educação, 134 

esclarece que não dará continuidade a sua participação, que em breve a Secretaria da 135 

Educação deverá designar outro representante. Ressalta que gostaria de continuar 136 

participando sistema, assim, solicita apoio do Comitê para locomoção e estadia. Sem mais 137 

considerações, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, coloca a Deliberação em votação, 138 

solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não 139 

estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-140 

MP/165/2014 de 21/05/2014, aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, Sr. 141 

Presidente passa a palavra para o Sr. Emilio Prandi, DAEE, para a apresentação da 142 

Deliberação CBH-MP/166/2014 de 21/05/2014, que, aprova transferência de recursos de 143 

investimento do FEHIDRO 2014 para a subconta do FEHIDRO do Comitê da Bacia 144 

Hidrográfica do Pontal do Paranapanema visando a realização do Mestrado Profissional Em 145 

Geografia APLICADO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (TURMAS 2, 3 e 4)". Após 146 

apresentação Sr. Presidente do Comitê abre palavra para as considerações do plenário, não 147 

havendo manifestações, Sr. Presidente do Comitê, coloca a Deliberação Moção em votação, 148 

solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não 149 

estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-150 

MP/166/2014 de 21/05/2014, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, com a pauta, Sr. 151 

Presidente passa a palavra para a Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adj, DAEE, 152 

explica sobre a indicação dos projetos FEHIDRO 2014, e a espera do parecer do CRH e 153 

COFEHIDRO quanto a aprovação dos valores que serão destinados a cada Comitê. Esclarece 154 

que o Comitê, de acordo com os critérios aprovados em Deliberação pontua, prioriza e 155 

hierarquiza os projetos. E que este ano os valores somente serão divulgados a partir do dia 30 156 

de maio, e que será necessário a criação de uma Deliberação Ad Referendum. Sra. Suraya 157 

Modaelli, DAEE, ressalta que na Reunião de Esclarecimentos, solicitada em plenária e 158 

realizada no mês de janeiro de 2014, compareceram apenas vinte e três representantes de 159 

Prefeituras Municipais, três representantes da Sociedade Civil e um representante do Estado, 160 

e, que este ano foram apresentados vinte e nove projetos para adquirir recursos junto ao 161 

FEHIDRO, sendo que apenas três atendiam plenamente a Deliberação do CBH, PM de Gália, 162 

PM de Ocauçu e PM de São Pedro do Turvo, cinco projetos foram inabilitados e vinte e um 163 

projetos necessitaram de complementação. Prosseguindo, Sr. Presidente do CBH passa a 164 

palavra para Sr. Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-MP/167/2014 de 165 

21/05/2014, que, aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de 166 

investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2014. Após apresentação, Sr. Roque 167 

Joner, Prefeito de Pratânia, abre a palavra para considerações. Não havendo considerações, 168 

Sr. Presidente do Comitê, coloca a Deliberação em votação, solicita que os membros que 169 
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estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem de acordo, se 170 

manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-MP/167/2014 de 21/05/2014, 171 

aprovada por unanimidade. Sr Emilio Prandi, DAEE, retoma a palavra para apresentar a 172 

Deliberação CBH-MP/168/2014 de 21/05/2014, que aprova como critério de pontuação para 173 

fins de hierarquização de solicitações de recursos ao FEHIDRO a participação das entidades 174 

públicas e privadas no processo de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-17. 175 

Após apresentação, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, abre a palavra para 176 

considerações. Não havendo considerações, Sr. Presidente do Comitê, coloca a Deliberação 177 

em votação, solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os 178 

que não estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-179 

MP/168/2014 de 21/05/2014, aprovada. Com a palavra, Sr. Emilio Prandi, DAEE, apresenta a 180 

Deliberação CBH-MP/169/2014 de 21/05/2014, que, altera a Deliberação CBH-MP/149/2012 181 

de 13/12/2012, alterada pela Deliberação CBH-MP/160/2013 de 26/09/2013, referente a 182 

proposta de implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI17 e dá outras 183 

providências. Após apresentação, Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, abre a palavra para 184 

considerações. Não havendo considerações, Sr. Presidente do CBH, coloca a Deliberação em 185 

votação, solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que 186 

não estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-187 

MP/169/2014 de 21/05/2014 aprovada. Prosseguindo, o Sr. Presidente retoma a palavra e 188 

convida todos os membros do plenário para uma breve manifestação, se apresentando e 189 

fazendo comentário sobre a reunião.  Sr. Antonio Salvador Consalter, Sindicato Rural de 190 

Santa Cruz do Rio Pardo, enaltece a reunião e reforça o apoio do Sindicato a Moção contra 191 

instalação das PCHs no Rio Pardo. Sr. Edson Luis Piroli, UNESP, manifesta-se a favor da 192 

Moção contra as PCHs e elogia a posição da CATI em relação a conservação do solo e 193 

agradece o Comitê pelo apoio e confiança no Projeto da UNESP. Sr. Luis Antonio Pavão, 194 

CATI, parabenizou o andamento da reunião e sugeriu que o Comitê avalie e coloque na pauta 195 

da próxima reunião o CAR, Cadastro Ambiental Rural, da Secretaria do Meio Ambiente. Sr. 196 

José Ronaldo Piotto, SABESP, ressalta que o curso de mestrado deveria ser mais discutido e 197 

propõem que membros do Comitê indiquem os temas a serem abordados no curso. Ressaltou 198 

a situação de escassez de água, preocupando-se com o futuro. Sr. Luis Carlos Cavalchuki, 199 

SINTAEMA, agradece o apoio e atenção do Comitê com relação as ações de preservação para 200 

com o Rio Pardo e sugere contato contínuo com as entidades que receberão a moção, para 201 

assim, acompanhar as providências tomadas. Sr. Eliton Ricardo Sanches, Polícia Militar 202 

Ambiental, cita a questão do plantio de cana de açúcar, e ressalta que a Polícia Ambiental e a 203 

Defesa Agropecuária estão unidas, trabalhando na fiscalização dessa ação. Sr. Ulisses T. 204 

Guariba Netto, FEMA, ressaltou a importância da cobrança pelo uso da água. Sra. Ismênia 205 

Mendes Moraes, Prefeita de Palmital, demonstra sua indignação quanto a demora nos prazos 206 

utilizados para liberação de recursos, solicita apoio do Comitê para readequar um projeto de 207 

erosão da prefeitura, que encontra-se com os valores defasados. Sra. Suraya Modaelli, DAEE, 208 

lamenta a situação da prefeitura, lembrando que não compete ao Comitê o andamento dos 209 

projetos, ressalta que cabe ao tomador cobrar agilidade do processo junto ao agente técnico, e 210 

que os mesmos têm prazos a serem cumpridos em relação aos projetos. Coloca-se a 211 
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disposição para auxílio no andamento. Sr. Valdevino de Castro, CETESB, enaltece a reunião 212 

e ressalta que durante as fiscalizações feitas pela CETESB, nota-se além dos assoreamentos, 213 

a falta de cuidado com a preservação do solo com contaminação. Sr. Luis Sergio de Oliveira, 214 

ABRH, enaltece a reunião e solicita ao Comitê que coloque na próxima pauta, esclarecimentos 215 

referentes ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, da Secretaria do Meio Ambiente. Propõem que 216 

os problemas causados pela erosão, ocasionados pelo plantio de cana sejam levados ao CRH. 217 

Sr. Sérgio Pascoal de Campos, Associação dos Prod. Rurais do Bairro São Matheus, 218 

enaltece a reunião parabenizando o apoio à moção para conservação do solo, lembra fatos 219 

ocorridos na sua região em 2013, causando grande perda de solo e assoreamento dos corpos 220 

d’água.  Sr. Altemar Canelada Campos, Prefeito de Fernão, frisa que a conservação do solo é 221 

um assunto importante, devendo ser sempre tratado pelo CBH. Cita a importância dos prefeitos 222 

participarem do Diálogo Interbacias, lembrando que existem grandes discussões e debates 223 

referente a educação ambiental.  Sr. Manuel Queiroz, ONG Salvar, solicita que a UNICA e a 224 

Secretaria da Agricultura apresentem nas reuniões plenárias, os procedimentos adotados em 225 

relação a moção aprovada pelo CBH, destacando problemas e soluções, juntamente com 226 

posições definitivas para melhorias no assunto. Não havendo mais considerações da Plenária, 227 

Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, entrega em nome do Comitê, uma homenagem ao 228 

Município de Ocauçu, na pessoa da Sra. Prefeita Alesandra Colombo Marana uma Placa 229 

Comemorativa, pelo Município ter recebido a reunião do CBH-MP, contribuindo assim para o 230 

avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos. Em seguida, cumprida a pauta da 231 

reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo 232 

aprovada a realização da próxima reunião no município de ALVINLÂNDIA. Nada mais havendo 233 

a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades 234 

presentes pela participação encerrando a reunião. 235 


