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ATA CBH-MP/01/2018 1 

Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito na Associação dos 2 

Funcionários da COCAL em Paraguaçu Paulista, conforme convocação prévia foi 3 

realizada a 39ª reunião ordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. 4 

Abrindo os trabalhos o Sr. Oscar Gozzi (presidente), cumprimentou os membros 5 

do Comitê e agradeceu a Prefeita Sra. Almira Garms, de Paraguaçu Paulista por 6 

receber o Comitê, declarando aberta a 39a reunião do Comitê. Na sequência, fez 7 

breves considerações sobre a pauta da reunião, destacando a aprovação e 8 

sanção do PL 315/2009, por meio da Lei 13.661/18 de 08/05/2018, que causou 9 

impacto significativo nos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que 10 

anualmente é destinado aos Comitês de Bacias no Estado. Finalizou falando do 11 

desafio que o Comitê terá para viabilizar recursos para a implementação das 12 

metas do Plano de Bacias. Com a palavra a prefeita Sra. Almira Garms, de 13 

Paraguaçu Paulista, ressaltou a satisfação de receber o Comitê no município e 14 

desejou a todos uma boa reunião. Com a palavra o Sr. Vandir de Almeida (vice-15 

presidente) deu boas vindas a todos e ressaltou em suas considerações o 16 

impacto que a Lei 13.661/18, terá nas ações do Comitê. Prosseguindo, o Sr. 17 

Oscar Gozzi (presidente) justificou a ausência do Secretário Executivo, Sr. Denis 18 

Araujo, e passou a palavra para a Sra. Suraya Modaelli (Secretária Executiva 19 

Adjunta) para suas considerações iniciais e prosseguimento da pauta. Com a 20 

palavra a Sra Suraya Modaelli (Secretária Executiva Adjunta) também agradeceu 21 

a recepção do município ao comitê e fez suas considerações sobre a reunião, 22 

informando a existência de quórum para início dos trabalhos. Dando início a 23 

pauta, solicitou a dispensa da leitura da ATA da reunião anterior. O Sr. Oscar 24 

Gozzi (presidente) colocou em votação a dispensa da leitura da ATA que foi 25 

aprovada por unanimidade, na sequência, abriu a palavra aos membros, para 26 

suas considerações. Sem manifestações, a ATA foi colocada em votação e 27 

aprovada por unanimidade. Seguindo, a Sra Suraya Modaelli (Secretária 28 

Executiva Adjunta) passou aos informes do Comitê: 1 - No dia 17 de janeiro foi 29 

realizada, em Marília, reunião para esclarecimento sobre o FEHIDRO e os 30 

critérios para solicitação de recursos, com a participação de 48 pessoas. 2 - No 31 

dia 6 de fevereiro, também em Marília, foi realizada a Oficina de Capacitação do 32 

Plano de Bacias, para os membros do Comitê, com a participação de 35 pessoas. 33 

3 - No período de 15 de janeiro a 23 de fevereiro, com base na Parceria 34 

Comitês/UNESP foram abertas 14 vagas para o mestrado profissional do 35 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UNESP campus de Presidente 36 

Prudente, sendo todas as vagas preenchidas. As aulas foram iniciadas em abril 37 

deste ano. 4 - A diretoria do CBH Médio Paranapanema e alguns de seus 38 

membros participaram do 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA, realizado em 39 

Brasília/DF de 19 a 23 de março. Na sequência foram exibidos vídeos produzidos 40 

pela assessoria de comunicação do CBH Paranapanema, sobre a participação 41 

dos CBHs no Fórum Mundial. Prosseguindo com os informes: - O Estado de São 42 

Paulo, montou um Stand no Fórum Mundial para divulgar o trabalho dos Comitês 43 
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Paulistas na Feira de Exposição. Também foram produzidos materiais para 44 

distribuição aos participantes no formato digital em pendrive. 5 - No dia 12 de 45 

junho foi realizada Reunião do CRH, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. 46 

Neste momento, é passada a palavra ao Prefeito de Garça, Sr. João Carlos dos 47 

Santos, representante junto ao Conselho Estadual, o mesmo fez um breve relato 48 

dos temas tratados na reunião do Conselho. 6 - Entre os dias 20 e 24 de agosto 49 

será realizado o XX Encontro Nacional de Comitê de Bacias, em Florianópolis/SC. 50 

Os interessados em participar podem obter mais informações no site 51 

www.encob.org. 7 - Informe sobre a Cobrança pelo Uso da Água: a cobrança pelo 52 

uso da água na Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema foi iniciada. Todos os 53 

usuários que possuem outorga já receberam o Boleto para pagamento na data de 54 

31 de julho deste ano. O Comitê possui uma conta específica para recebimento 55 

dos recursos arrecadados e, a partir de 2019, os mesmos já poderão ser 56 

utilizados para financiamento de projetos e ações previstas no plano de 57 

investimentos do Comitê. 8 - No próximo dia 18 de setembro a Secretaria de 58 

Estado do Meio Ambiente realizará em Marília, a oficina sobre o Zoneamento 59 

Ecológico Econômico do Estado de São Paulo. Todos receberão o convite para 60 

participar. Em prosseguimento a pauta, a Sra. Suraya Modaelli apresentou os 61 

informes do Comitê do Paranapanema: 1) No dia 17 de maio deste ano o CBH 62 

Paranapanema realizou sua 10ª reunião ordinária, em Marília. 2) A diretoria do 63 

CBH Paranapanema, e alguns de seus membros, participaram do 8º Fórum 64 

Mundial da Água, realizado em Brasília/DF de 19 a 23 de março. 3) A Câmara de 65 

Articulação Política do comitê foi oficialmente instalada no dia 1º de dezembro de 66 

2017, durante o 2º encontro de Prefeitos da Bacia Hidrográfica do Rio 67 

Paranapanema, realizado em Londrina/PR. A missão desta câmara é atuar como 68 

instância de articulação política e institucional do CBH Paranapanema, na 69 

implementação do PIRH PARANAPANEMA, mais especificamente nos programas 70 

de ação e na captação de recursos de financiamento de interesse do comitê. 4) 71 

Em 16 de maio foi inaugurado em Marília o escritório de apoio ao CBH 72 

Paranapanema, mediante termo de parceria com a Agência Nacional de Águas. 5) 73 

A Srta. Priscilla Rocha, coordenadora do Escritório de Apoio, fez uma breve 74 

explicação sobre os procedimentos para o custeio dos representantes da 75 

sociedade civil participarem da reunião do CBH-MP. 6) O CBH Paranapanema 76 

desenvolveu e já vem acompanhando a metodologia para a implementação do 77 

seu Plano Integrado de Recursos Hídricos. O comitê instituiu um grupo de 78 

trabalho - GT Acompanhamento, com a tarefa de fazer o acompanhamento desta 79 

implementação, bem como a avaliação e propostas de eventuais adequações do 80 

PIRH. Na sequência o Sr. Vandir Almeida, Vice-Presidente do CBH 81 

Paranapanema, fez suas considerações sobre os comunicados, bem como 82 

informou que o CBH Paranapanema apoiará a participação de um representante 83 

da sociedade civil do CBH MP no ENCOB, Encontro Nacional de Comitês de 84 

Bacias Hidrográficas, solicitando aos interessados que se reúnam ao final da 85 

reunião para definição do representante. Prosseguindo com a pauta o Sr. Oscar 86 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP - 3/6 

 

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/ 

Gozzi (presidente) voltou a enfatizar que os recursos para investimentos e 87 

cumprimento das metas do Plano de Bacia do Comitê terão grande impacto com a 88 

aprovação da Lei 13.661/18 de 08/05/2018, na sequência, passou a palavra ao 89 

Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPAS) para a apresentação de proposta de 90 

metodologia para acompanhamento e implementação do Plano, inspirada na 91 

metodologia que vem sendo desenvolvida no PIRH-Paranapanema. Com a 92 

palavra o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPAS) fez uma breve 93 

consideração sobre o Plano de Bacia do CBH-MP, e na sequência apresentou a 94 

metodologia de acompanhamento do Plano que o CBH Paranapanema vem 95 

implementando. Aberta a palavra ao plenário, após breves considerações, o Sr. 96 

Emilio Prandi encerrou informando que a Câmara Técnica de Planejamento, 97 

Avaliação e Saneamento deverá iniciar os trabalhos ainda neste ano. Passando 98 

ao próximo assunto de pauta O Sr. Oscar Gozzi (presidente) informou que o 99 

Comitê recebeu da Secretaria de Estado do Meio Ambiente a solicitação de 100 

parecer sobre o Projeto de Implantação do Reservatório de Acumulação no Rio 101 

Pardo para fins de abastecimento público, no município de Botucatu. Assim, 102 

convidou o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPAS) para apresentar a 103 

proposta de Parecer, com a manifestação do CBH-MP, para o Projeto. Após a 104 

apresentação o Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu a apresentação e abriu 105 

a palavra aos membros do Comitê. O Sr. Luiz Carlos Cavalchuki (Associação 106 

Rio Pardo Vivo), diz que a sociedade civil está preocupada com esse 107 

barramento, pois ela vai impactar na bacia do Rio Pardo como um todo, afirmou 108 

também que solicitará mais informações a CETESB sobre esse projeto. Sr. 109 

Sergio Bacchi, (departamento de projetos, P.M. de Botucatu), diz que o 110 

projeto é necessário para manter o abastecimento da cidade e as ONGs de 111 

Botucatu tem acompanhado o projeto juntamente com a Prefeitura, Secretarias 112 

estaduais do Meio Ambiente e da Agricultura, sendo que o projeto além de 113 

represar água, vai ajudar a produzir água com o barramento e Áreas de Proteção 114 

que serão criadas. Sr. Luiz Carlos Cavalchuki (Associação Rio Pardo Vivo), 115 

afirma que a cidade já possui dois grandes barramentos sendo que, um deles já 116 

foi utilizado tempos atrás pela SABESP que se retirou do local. Hoje eles 117 

poderiam ser utilizados para abastecimento. Barrar rio para abastecimento pode 118 

ate ser uma necessidade, mas além do Rio Pardo ser pequeno, o volume de água 119 

barrado com o crescimento previsto para a cidade de Botucatu, com o tempo, vai 120 

se tornar insignificante. Sr. Sergio Bacchi (Departamento de Projetos, P.M. de 121 

Botucatu), esclarece que destes dois barramentos citados pelo Sr. Luiz, um 122 

deles, o Véu de Noiva, é apenas uma elevação de 30 centímetros no nível d'água 123 

para captação, sendo neste ponto onde será construído o barramento em 124 

questão. Sr. Luís Sergio Oliveira (ABRH), ressaltou que a CTPAS se reuniu para 125 

elaboração do parecer sendo que as preocupações e recomendações do Comitê 126 

estão no documento que está sendo discutido. Sobre a fala do Sr. Luiz Carlos 127 

Cavalchuki, enfatiza que não se pode dizer que a sociedade civil como um todo 128 

está contra o projeto. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) esclarece ser importante 129 
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debater o parecer com as recomendações do CBH-MP, cabendo a SMA/SP 130 

acatar ou não. O Sr. Vandir Almeida (FIESP), ressaltou que o EIA/RIMA é um 131 

documento muito amplo e constantemente, monitorado e cobrado pela CETESB. 132 

As preocupações existem, mas o projeto está sendo bem conduzido. Sr. Manuel 133 

Queiroz (ONG Salvar), sugere nas condicionantes do Comitê o aumento do 134 

índice de redução de perda proposto no parecer em 25% e a ampliação a área de 135 

preservação de mata ciliar para outras partes afetadas da bacia. Sra. Suraya 136 

Modaelli (Secretária Executiva Adjunta), sobre o percentual de perda, esclarece 137 

que é necessário ver o que prevê a lei e o projeto da barragem, solicitando que o 138 

Coordenador da CTPAS faça uma contra argumentação dessa proposta. Sr. 139 

Emilio Prandi (coordenador da CTPAS) esclarece que redução de perdas a 140 

partir de determinados percentuais exigem investimentos em demasia, muitas 141 

vezes fora do que a legislação prevê, o considerado como aceitável nos relatórios 142 

de situação e no nosso comitê são perdas de até 30%, acima disso se torna 143 

quase inexequível devido aos custos. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) coloca a 144 

proposta do Sr. Manuel Queiroz em votação. Neste momento o Sr. Hugo de 145 

Souza Dias (CDVALE), diz que o Plano de Bacia tem como meta, a proposta de 146 

se alcançar o índice de 25% de redução de perdas até 2027 para os sistemas 147 

públicos de abastecimento de água. Após breve discussão optou-se por alterar 148 

índice de redução de perdas do parecer para 25%, para que o mesmo ficasse em 149 

consonância com o Plano de Bacias do Comitê. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) 150 

esclarece que segunda proposta do Sr. Manuel Queiroz, de ampliar a área de 151 

preservação não foi acolhida pelo plenário, pois interfere para além do município 152 

de Botucatu e da abrangência do EIA/RIMA. Em seguida o Presidente coloca o 153 

texto do parecer em votação com as devidas alterações, sendo aprovado por 154 

unanimidade. Passando ao próximo item de pauta o Sr. Oscar Gozzi 155 

(presidente) lembrou que conforme previsto na legislação de Recursos Hídricos 156 

do Estado, anualmente deve ser aprovado pelos Comitês de Bacias o Relatório de 157 

Situação dos Recursos Hídricos, assim passou a palavra novamente ao Sr. 158 

Emilio Prandi (coordenador da CTPAS) para apresentar o documento. Com a 159 

palavra o Sr. Emilio Prandi, fez uma breve explicação sobre a metodologia 160 

utilizada para a elaboração do mesmo e apresentou o Relatório de Situação dos 161 

Recursos Hídricos do CBH-MP e a Deliberação ad referendum CBH-MP/196/2018 162 

de 25/06/2018, que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2018: 163 

ano base 2017 do CBH-MP. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra aos 164 

membros do Comitê e, após considerações, colocou em votação a Deliberação ad 165 

referendum CBH-MP/196/2018 de 25/06/2018, que aprova o Relatório de 166 

Situação dos Recursos Hídricos 2018: ano base 2017 do CBH-MP, sendo 167 

aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Emilio Prandi (coordenador da 168 

CTPAS), apresentou a Deliberação CBH-MP/197/2018 de 01/08/2018 que aprova 169 

pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos 170 

apresentados ao Comitê para a tomada de recursos do FEHIDRO 2018, 171 

finalizando com um breve relato das atividades da CTPAS na pontuação e 172 
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hierarquização dos projetos protocolados. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a 173 

palavra para as considerações do plenário, sem manifestação, colocou a 174 

Deliberação CBH-MP/197/2018 em votação, sendo aprovada por unanimidade. 175 

Finalizada a pauta, o Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra para as 176 

considerações finais do plenário. O Sr. Manuel Queiroz (ONG Salvar) propôs 177 

que os municípios que cumprirem a meta da redução de perdas recebam uma 178 

pontuação extra como motivação durante o processo de tomada de recursos do 179 

FEHIDRO. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) irá encaminhar a proposta para 180 

análise da viabilidade de implementação para a CTPAS. Em seguida, o Sr. 181 

Ricardo Kantac (APTA) convidou a todos para participarem do curso de 182 

especialização sobre manejo e conservação do solo voltado para a qualidade da 183 

água e hidrologia. Após outras manifestações, o Sr. João Carlos dos Santos 184 

(P.M. de Garça) tece comentários sobre a dificuldade que os municípios vem 185 

enfrentando na obtenção de recursos financeiros, sendo que no caso da gestão 186 

das perdas do sistema de abastecimento, o diálogo dos prefeitos com a SABESP 187 

deve ser ampliado na tentativa de facilitar a destinação de recursos aos 188 

municípios. O Sr. José Ronaldo Piotto (SABESP) fala que a grande 189 

preocupação da companhia é a redução constante das perdas do sistema, que o 190 

trabalho em cima disso é diário. Em seguida tece comentários e parabeniza o 191 

Comitê pela implantação da cobrança no CBH-MP e sugere que o Comitê comece 192 

a debater sobre o enquadramento dos corpos d'água, criando um grupo na CT-193 

PAS ou discutindo dentro da própria CT. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) solicita 194 

para que o Coordenador da CT-PAS, Sr. Emilio, tome as providências quanto a 195 

solicitação do representante da SABESP. Na sequência, o Sr. Oscar Gozzi 196 

(presidente) citando a fala do Prefeito de Garça, Sr. João Carlos, sugere que os 197 

prefeitos do CBH-MP juntamente com os prefeitos do CBH-AP se reúnam para a 198 

definição de um Plano de Ação sobre como obter mais recursos financeiros para 199 

os municípios. Em seguida, o Sr. Oscar Gozzi (presidente) convida o Presidente 200 

do CIVAP, Wagner Mathias, Prefeito de João Ramalho, para receber uma placa 201 

de homenagem pela parceria do Consórcio com o CBH-MP na tomada de 202 

recursos do FEHIDRO para a realização do Plano de Bacia do Comitê. Na 203 

oportunidade, o Presidente do CIVAP oficializou a entrega do Relatório Síntese do 204 

Plano de Bacia ao CBH-MP, ficando disponível a todos. Em continuidade as 205 

manifestações do Plenário, fazendo uso da palavra, o Sr. Hugo de Souza Dias 206 

(CDVALE) lembrou que o novo código florestal de 2012, estabelece um projeto de 207 

compensação ambiental onde uma propriedade, que tem cobertura florestal 208 

inferior a lei, pode reflorestar, financiar, fazer compensação em uma outra 209 

propriedade. Lembrou que o Médio Paranapanema tem muitas áreas frágeis, 210 

erodidas e degradadas e teria muito a ganhar por investimento ou financiamento 211 

para o reflorestamento. Enfatizou que até final do ano os proprietários devem 212 

fazer o cadastramento rural. Sendo que, ao terminar este prazo, poderíamos 213 

oferecer aos proprietários o Médio Paranapanema como alternativa. O comitê 214 

pode buscar entendimento do Ministério Público, facilitar para que os 215 
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investimentos venham para região, sem que os proprietários fossem prejudicados 216 

na questão econômica, porque trata-se de um grande investimento em valores. 217 

De imediato será necessário sabermos o quanto de terras teremos para 218 

reflorestar e quanto de dinheiro podemos de tirar desse processo. Finalizou 219 

propondo que o Comitê busque informações sobre o CAR, na Secretaria do Meio 220 

Ambiente do Estado de São Paulo, órgão responsável pela sua implantação. O 221 

Sr. Oscar Gozzi (presidente) solicitou ao Sr. Hugo pontuar quais informações são 222 

necessárias buscar, visando assim criar uma agenda com Ministério Público 223 

Estadual. Com a palavra o Sr. Ivan Toyama (ABRAGE) fez uma breve fala sobre 224 

o SICAR, propondo que a secretaria executiva convide o coordenador da SICAR 225 

para fazer uma apresentação, para que assim o Comitê possa ter uma visão do 226 

que o estado está planejando. Finalizando, o Sr. Oscar Gozzi (presidente) propôs 227 

agendar uma reunião com representantes do SICAR,  bem como  agendar com o 228 

representante do Ministério Público uma vinda ao Comitê para falar da agenda do 229 

GAEMA no Médio Paranapanema. Finalizadas as manifestações o Sr. Oscar 230 

Gozzi (presidente) agradeceu e abriu a palavra aos prefeitos que queiram sediar 231 

a próxima reunião. O representante do Prefeito de Ourinhos, Sr. Maurício 232 

Amorozini, colocou o município a disposição, sendo o local aprovado por todos. O 233 

Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu novamente a Prefeita do município de 234 

Paraguaçu Paulista por sediar a reunião e entregou uma placa de homenagem e 235 

agradecimento em nome do Comitê. Finaliza ressaltando a importância da 236 

participação de todos nas discussões do Comitê e parabenizando a todos. Nada 237 

mais havendo a tratar dá por encerrada a reunião. 238 


