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Ata CBH-MP 004/2007 1 

Aos vinte dias do mês de novembro de 2007 no Salão Paroquial, em Ocauçu/SP, as 14:30 horas, 2 
realizou-se a 4º reunião Extraordinária do CBH-MP, sendo composta a mesa com os membros titulares e 3 
suplentes do Estado, Município e Sociedade Civil, e pelo Senhor Luis Roberto Moretti, secretário 4 
executivo do Comitê PCJ.O Presidente, Oscar Gozzi, faz suas considerações iniciais com uma breve 5 
apresentação da pauta a ser seguida, registra e agradece a presença do Secretario Executivo do Comitê 6 
do Turvo Grande , Sr. Ranzani, bem como do Senhor Luiz Moretti que fará a apresentação sobre a 7 
cobrança pelo uso da água. Passando a palavra para o anfitrião o Prefeito de Ocauçu, o Senhor Dorival 8 
Marzola, deseja boas vindas aos membros do Comitê. Na seqüência passou a palavra ao senhor vice-9 
presidente Nelson Vieira que fez suas considerações iniciais sobre a reunião.  Passada a palavra ao Sr. 10 
Edson Sabbag, secretario executivo, o mesmo dá inicio aos trabalhos informando que existe quorum para 11 
a reunião e propõe a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. O Sr. Oscar Gozzi coloca em votação 12 
a dispensa da leitura da ata o que foi aprovada pelo plenário, ficando estabelecido o prazo de 10 dias 13 
para os membros do CBH fazerem alguma observação ou alteração na mesma. Dando prosseguimento o 14 
Senhor Sabbag faz uma breve consideração sobre as discussões que estão ocorrendo no Estado sobre a 15 
implantação da cobrança pelo uso da água e a necessidade que o Comitê se manifeste sobre a intenção 16 
de iniciá-la ou não no Médio Paranapanema, assim solicita ao Presidente a inclusão na pauta da reunião 17 
da discussão da Deliberação CBH/MP/092/2007. Colocado em votação foi aprovada por todos. Na 18 
seqüência, o Senhor Sabbag passa aos comunicados: 1)Relato sobre a sua eleição como coordenador do 19 
Fórum Paulista de Comitês de Bacias, no último dia 15 de outubro. Fez um breve esclarecimento sobre a 20 
composição do Fórum e do seu papel no Sistema. 2) Relato sobre as discussões que estão ocorrendo 21 
sobre a proposta de alteração do Manual de Procedimentos do Fehidro e dos critérios de distribuição dos 22 
recursos do FEHIDRO. Fazendo uso da palavra o Senhor Vice Presidente relatou que participa do Grupo 23 
de acompanhamento do CRH para as discussões do MPO e reforça a necessidade dos comitês estarem 24 
unidos para uma discussão mais democrática do mesmo. Enfatizou que os comitês estão solicitando 25 
maior prazo para as discussões e que isto ainda está sendo negociado. O Presidente do Comitê, Oscar 26 
Gozzi relatou que esta acompanhando as discussões e que estará dia 21 participando em São Paulo da 27 
reunião do Fórum Paulista de Comitês. Ainda com a palavra falou sobre a importância do Comitê se 28 
posicionar quanto à cobrança pelo uso da água e convidou o Senhor Luis Roberto Moretti para fazer a 29 
apresentação do tema para o plenário. Fazendo uso da palavra o Senhor Moreti fez a contextualização 30 
das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí e relatou como se deu o processo de discussão e definição 31 
de valores da cobrança com o Comitê. Agradecendo ao Senhor Moretti o Presidente do Comitê abriu a 32 
palavra aos membros para esclarecimentos. Após os esclarecimentos o Senhor Presidente passou a 33 
palavra para o coordenador da Câmara Técnica Senhor Emilio Carlos Prandi para a apresentação dos 34 
resultados do Diagnóstico Ambiental Municipal. O Senhor Emilio lembrou que o Comitê aprovou em 35 
reunião passada o envio pelos municípios de questionário com o diagnóstico ambiental municipal, sendo 36 
inclusive critério de pontuação para o fehidro 2008. Não apresentaram o diagnóstico os municípios de: 37 
Alvinlândia, Avaré, Cruzália, Ibirarema, João Ramalho, Lucianópolis, Óleo, Santa Cruz do Rio Pardo, São 38 
Pedro do Turvo, Ubirajara, Agudos, Lutécia e Pratania. Na seqüência fez a apresentação dos resultados 39 
obtidos ressaltando a importância de que os municípios que ainda não encaminharam o diagnóstico 40 
sejam notificados pela Secretaria Executiva para que enviem o mesmo. O Senhor Oscar agradeceu ao 41 
Emilio e relatou que finalizado o cadastro de todos os relatórios deverá ser elaborado um documento para 42 
encaminhamento pelo Comitê ao Secretário de Meio Ambiente, que se prontificou a auxiliar o CBH para 43 
viabilizar recursos para execução das obras e estudos necessários. Novamente com a palavra o Senhor 44 
Emilio informou ao CBH que dias 27 e 28 de novembro serão realizadas duas audiências públicas visando 45 
a instalação de PCHs no Médio Paranapanema. Relatou que a Secretaria de Meio Ambiente, através do 46 
DAIA, tem solicitado ao CBH um parecer sobre este assunto, mas o Comitê precisa de mais informações 47 
inclusive jurídica para saber até onde pode se manifestar. O Senhor Rodolfo, da Duke Energy, sugeriu 48 
que a Câmara Técnica proponha ao Comitê que seja solicitado junto ao interessado a contratação de um 49 
consultor, indicado pelo Comitê para a emissão deste parecer. Foi aprovado que a Secretaria Executiva 50 
do CBH encaminhará um documento ao SMA/DAIA solicitando a contratação deste parecer. Dando 51 
prosseguimento o Senhor Emilio apresentou a Deliberação CBH/MP/092/2007 que dispõe sobre a 52 
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implantação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Médio Paranapanema. 53 
Após a apresentação do cronograma de prazos foi aberta a palavra para os esclarecimentos. O Senhor 54 
Osmar , do Instituto Florestal , solicitou que fosse retirado o ultimo parágrafo do texto de considerandos 55 
da deliberação, pois o cronograma não foi discutido junto a câmara técnica. Após várias manifestações foi 56 
aprovada a manutenção do texto como proposto originalmente. Na seqüência o Senhor Sabbag propôs a 57 
allteração do prazo final do cronograma para dezembro de 2009 , de forma que possa viabilizar o inicio da 58 
cobrança em janeiro de 2010. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a deliberação.Passada 59 
a palavra ao Vice Presidente Sr. Nelson o mesmo agradeceu a todos pela participação na reunião e falou 60 
da importância dos membros do Comitê permanecerem mobilizados acompanhando as discussões do 61 
MPO. Como de praxe o senhor Presidente pede a todos os membros que finalizem a sua participação na 62 
reunião com uma palavra. Após a manifestação dos membros o Senhor Presidente dá por encerrada a 63 
reunião. 64 


