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Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito no Parque Olavo 2 

Ferreira de Sá (FAPI), em Ourinhos/SP, conforme convocação prévia foi realizada 3 

a 40ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Abrindo os 4 

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

e agradeceu o Prefeito, Sr. Lucas Pocay, de Ourinhos por receber o Comitê, 6 

declarando aberta a 40a reunião do Comitê. Com a palavra, o prefeito de 7 

Ourinhos, Sr. Lucas, anfitrião nessa ocasião, ressaltou a satisfação de receber o 8 

Comitê, afirmando que sua gestão tem feito de tudo para que o município fique 9 

sempre adimplente, principalmente nas questões ambientais. Com a palavra o Sr. 10 

Vandir de Almeida (vice-presidente) fez suas considerações, dando boas vindas 11 

a todos. Prosseguindo, o Sr. Oscar Gozzi (presidente) passou a palavra para o 12 

Sr. Denis Araujo (Secretário Executivo) para suas considerações iniciais e 13 

prosseguimento da pauta. Com a palavra a Sr. Denis também agradeceu a 14 

recepção do município e fez suas considerações sobre a reunião, informando a 15 

existência de quórum para início dos trabalhos. Em seguida esclareceu que a 16 

Secretaria Executiva, por um problema no áudio, acrescentou algumas linhas na 17 

ata, mas não comprometeu o conteúdo da mesma disponibilizada anteriormente. 18 

Neste sentido, solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. O Sr. 19 

Oscar Gozzi (presidente) colocou em votação a dispensa da leitura da ATA que 20 

foi aprovada por unanimidade, na sequência, abriu a palavra aos membros, para 21 

suas considerações. Sem manifestações, a ATA foi colocada em votação e 22 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente convidou o Secretário 23 

Executivo, Sr. Denis Araujo, para os informes do comitê. Com a palavra o Sr. 24 

Denis Araujo fez os comunicados:  1- Nos dias 20 a 24 de agosto foi realizado o 25 

20º Encontro Nacional de Comitê de Bacias, em Florianópolis/SC. Participaram do 26 

evento cerca de 1.000 pessoas. Representantes do Comitê e da Diretoria do CBH 27 

estiveram presentes. 2- De 24 a 26 de setembro foi o realizado o XVI Diálogo 28 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, com o tema “A 29 

Resposta está na Natureza”, vários representantes do Comitê participaram. 3- De 30 

01 a 03 de outubro membros do CBH Médio Paranapanema participaram do 31 

Encontro Integrado da Bacia do Paranapanema, realizado em Avaré/SP. 4- No 32 

Dia 04 de outubro, membros da secretaria executiva participaram de reunião em 33 

São Paulo, para tratar de atualizações do Sistema de Cobrança pelo Uso da Água 34 

do DAEE, que serão implantadas pela PRODESP. 5- No dia 9 de outubro a 35 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou em Garça, a oficina sobre o 36 

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, onde vários 37 

representantes do Comitê e a Diretoria participaram. 6- Nos dias 8 e 9 de 38 

novembro representantes do Comitê participaram do Encontro Regional “o Brasil 39 

que cuida de suas águas: construindo as bases para o programa nacional de 40 

revitalização de bacias hidrográficas” – São Paulo, promovido pelo Ministério do 41 

Meio Ambiente. 7- Nos dias 12 e 13 de novembro representantes da secretaria 42 

executiva do Comitê participaram do Seminário Internacional de Reuso da Água, 43 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP - 2/3 

 

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/ 

promovido pela ABES em São Paulo. 8- No próximo dia 19 de dezembro será 44 

realizada a última Reunião do CRH de 2018, em São Paulo, no Palácio dos 45 

Bandeirantes. Em prosseguimento a pauta, o Sr. Denis Araujo (secretário 46 

executivo) apresentou os informes do Comitê do Paranapanema: 1- No dia 27 e 47 

28 de agosto o 2º Vice Presidente do CBH Paranapanema participou de Oficina 48 

realizada na Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, que tratou de possível 49 

parceria entre as instituições. 2- No dia 11 de setembro o Grupo de Trabalho das 50 

Instituições de Ensino Superior GTIES realizaram reunião em Maringá, na UEM. 51 

Na ocasião se reuniram com o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia do 52 

Estado do Paraná. 3- O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 53 

(CBH Paranapanema), realizou entre os dias 1 e 3 de outubro de 2018, o 54 

Encontro Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, 55 

#EUSOUPARANAPANEMA. O encontro foi realizado no Hotel Fazenda Berro 56 

D’Água, em Avaré – SP, sendo que foi produzido um vídeo, exibido a todos na 57 

sequencia. 4- No próximo dia 7 de dezembro a Diretoria do CBH Paranapanema 58 

estará reunida com a Diretoria da Agência Nacional de Águas para apresentar os 59 

resultados dos trabalhos, em especial da implementação do Plano de Bacia no 60 

ano de 2018. Finalizados os informes o Sr. Oscar Gozzi (presidente) esclarece 61 

que a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do Comitê já iniciou os 62 

trabalhos para implantar uma metodologia de acompanhamento do Plano de 63 

Bacia do Médio Paranapanema, a partir do detalhamento de cada uma das metas 64 

do Plano do Comitê, Prosseguindo convidou o Coordenador da Câmara Técnica 65 

de Planejamento, Avaliação e Saneamento do Comitê, Sr. Emilio Prandi para 66 

fazer a apresentação dos informes da cobrança e da proposta de Agenda do 67 

Comitê para 2019. O coordenador da CT-PAS, Sr. Emílio Prandi, iniciou falando 68 

sobre os instrumentos de gestão da Lei 7663/91, como a outorga, a cobrança de 69 

recursos hídricos e enquadramento dos corpos d’água. Ressaltou a  outorga 70 

eletrônica implantada pelo DAEE nos últimos meses e da facilitação do processo 71 

aos usuários, finalizou apresentando a agenda e os desafios do Comitê para 72 

2019. Após comentários e manifestações, prosseguindo com a pauta, o Sr. Oscar 73 

Gozzi (presidente) convidou a Secretária Executiva Adjunta do CBH-AP, Sra. 74 

Suraya Modaelli (DAEE), para apresentar as deliberações que serão apreciadas. 75 

A Sra. Suraya Modaelli (DAEE), apresentou a Deliberação CBH-MP/198/2018 de 76 

30/11/2018, que aprova Procedimentos e Regulamento para cadastramento e 77 

eleição dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil, do Estado e 78 

Municípios, que integrarão o CBH-MP, no período de 2019 a 2020 ressaltando a 79 

importância da mobilização de todos. Na sequência, o Presidente abriu a palavra 80 

para as considerações do plenário. Após manifestações, colocou a Deliberação 81 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, Sra. Suraya 82 

Modaelli (DAEE) apresentou a Deliberação CBH-MP/199/2018 de 30/11/2018, 83 

que aprova a adoção da Q95% como vazão de referência para a emissão de 84 

outorgas de uso de recursos hídricos na UGRHI-17. Terminada a apresentação, o 85 

Presidente abriu novamente a palavra para as considerações do plenário. Após 86 
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manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 87 

unanimidade. Cumprida a pauta da reunião e aberta a palavra ao plenário para 88 

assuntos gerais, o Sr. Hugo de e Souza Dias (CDVALE), diz que espera que 89 

com a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, os usuários se 90 

empoderem dos recursos arrecadados para investimentos. Sobre as 91 

compensações ambientais, Sr. Hugo diz que é interessante que o comitê mostre 92 

ao Ministério Público que existem áreas frágeis na UGRHI-17 e que os 93 

investimentos destas compensações podem ser realizadas aqui mesmo na bacia, 94 

não em outros locais do estado. O Sr. Oscar Gozzi (presidente), ressaltou a 95 

importância do comitê se aproximar do Ministério Público e sugeriu o 96 

agendamento uma reunião com o mesmo. Após várias manifestações, o 97 

Presidente esclarece que assim que a reunião com o Ministério Público for 98 

agendada, será avaliada a possibilidade da participação de outros membros e 99 

comunicado a todos. Cumprida a pauta da reunião o Sr. Oscar Gozzi (presidente) 100 

abriu a palavra para os membros do plenário para outros assuntos e 101 

considerações. Dentre outras manifestações, Sr. Luiz Sergio (ABRH), parabeniza 102 

o comitê pelo grande trabalho que desenvolveu nestes dois anos de mandato e 103 

aproveita a oportunidade para ressaltar que sua entidade, a Associação Brasileira 104 

de Recursos Hídricos, em assembleia, alterou sua sigla para ABRHidro, para 105 

evitar confusões com outra entidade com a mesma sigla. Finalizadas as 106 

manifestações o Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu e abriu a palavra aos 107 

prefeitos que queiram sediar a próxima reunião. Não havendo manifestações o 108 

Prefeito de Ourinhos, Sr. Lucas Pocay disponibilizou o município para sediar 109 

novamente a reunião, o Presidente diz que a secretaria executiva irá tomar as 110 

providências, informando a todos. Agradecendo mais uma vez a todos os 111 

membros fez a entrega em nome do Comitê de Bacias de uma Placa em 112 

homenagem ao Prefeito Municipal de Ourinhos, Sr. Lucas Pocay, por sediar a 113 

reunião. Após as considerações finais dos membros da Diretoria do CBH, o Sr. 114 

Oscar Gozzi (presidente) deu por encerrada a 40ª Reunião Ordinária do CBH-115 

MP. 116 


