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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos 13 dias do mês dezembro de 2012, no CIEC Centro Integrado de Educação e Cultura,   na 2 

cidade de Tarumã/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 26ª Reunião Ordinária do 3 

CBH-MP, onde estavam presentes os representantes dos seguintes segmentos: ESTADO: 4 

TITULARES - UNESP (Rodrigo Lilla Manzione); SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (Célio Batista 5 

da Silva); APTA (Daercy Maria Monteiro de Rezende Ayroza); INSTITUTO FLORESTAL 6 

(Osmar Vilas Boas); FUNDAÇÃO FLORESTAL (Lauro Francisco Mascarin Júnior); CETESB 7 

(Luiz Eduardo Zuniga Medel); SABESP (José Ronaldo Piotto). SUPLENTES - SECRETARIA 8 

DA FAZENDA (Carmem Sílvia Maurício Zedron); DAEE (Suraya Modaelli); POLÍCIA MILITAR 9 

AMBIENTAL (Célio Christoni). SOCIEDADE CIVIL: TITULARES - CDVALE - Centro de 10 

Desenvolvimento do Vale do Paranapanema (Sérgio Doná); FIO - Faculdades Integradas de 11 

Ourinhos (Odair Francisco); ABRH Associação Brasileira de Recursos Hídricos (Luís Sergio de 12 

Oliveira); Associação dos Profissionais de Engenharia e Arquitetura de Paraguaçu Paulista 13 

(Geraldo Afonso da Silva); ONG A Salvação de um Rio - ONG SALVAR (Manuel Amilcar dos 14 

Santos Queiroz); UDOP Associação Profissional da Indústria da Fabricação de Álcool, Açúcar, 15 

Similares e Conexos (Patrícia Ferrari Paulino); Sindicato Rural de Palmital (José Roberto 16 

Ronqui). SUPLENTES - CIESP (Daniele Mancini de Oliveira). MUNICÍPIO: TITULARES - P.M. 17 

DE PALMITAL (Prefeito: Reinaldo Custódio da Silva); P.M. DE TARUMÃ (Prefeito: Jairo da 18 

Costa e Silva); P.M. DE PLATINA (Prefeito: Manoel Possidônio); P.M. DE CÂNDIDO MOTA 19 

(Prefeito: Carlos Roberto Bueno). Além dos titulares e suplentes, que assumiram a titularidade 20 

nesta ocasião, conforme listado acima, registrou-se a presença dos seguintes suplentes: 21 

Estado - CETESB (Valdevino de Castro); SABESP (José Roberto Bezson). Sociedade Civil - 22 

FEMA - Fundação Educacional do Município de Assis (Elaine Amorim Soares Menegon); 23 

Sindicato Rural de Santa Cruz do Rio Pardo (Antonio Salvador Consalter). Municípios - P.M. 24 

DE PAULISTÂNIA (Prefeito: Hélio José Ferreira do Nascimento). Composta a mesa com os 25 

membros titulares e suplentes do Comitê, o Presidente do CBH-MP, Reinaldo Custódio da 26 

Silva, Prefeito de Palmital, declara aberta a reunião agradecendo a acolhida do município de 27 

Tarumã ao Comitê. Com a palavra o anfitrião Jairo da Costa e Silva,  deu boas vindas a todos 28 

e  ressaltou a satisfação do município em receber esta Plenária tão importante para o CBH-MP 29 

e para a gestão de recursos hídricos do Paranapanema. Com a palavra o Vice-Presidente do 30 

CBH-MP, Sr. Manuel Amílcar  Queiroz, da ONG SALVAR, deu boas vindas a todos e ressaltou 31 

sua satisfação pessoal em fazer parte deste colegiado, finalizando, agradeceu o apoio da 32 

Prefeitura de Tarumã desejando a todos uma boa reunião. Em seguida o Presidente passa a 33 

palavra a Secretária Executiva Adjunta, Suraya Modaelli, DAEE, que deu boas vindas a 34 

todos e ressaltou a importância da participação das mulheres na gestão de recursos hídricos, 35 

cumprimentando as mulheres presentes em nome de todos. A seguir justificou a ausência do 36 

Secretário Executivo, Denis Emanuel de Araujo, e fez um breve histórico do Comitê e da 37 

importância da reunião  que discutirá e definirá o preço público da água na bacia hidrográfica. 38 

Na sequência agradeceu ao município pela acolhida ao Comitê, e, iniciando a pauta da 39 

reunião, informou a existência de quórum para o início dos trabalhos e deliberações do 40 

Plenário. Prosseguindo, Suraya, informou que a Ata, e demais documentos que serão tratados 41 

na reunião foram disponibilizados previamente no site do Comitê, assim, solicitou a dispensa 42 

da leitura da Ata da reunião anterior. O Sr. Presidente colocou em votação a dispensa da 43 

leitura da Ata, sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra, a Secretaria Suraya passou 44 
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aos comunicados da Secretaria Executiva: 1) Participação da Secretaria Executiva, dia 31 de 45 

outubro de 2012, em São Paulo/SP, representada pelo Coordenador da CT-PAS, Emílio Prandi 46 

e o representante do DAEE, Rafael Carrion, na reunião promovida pela CRHi para finalização 47 

da discussões e fechamento das propostas de revisão das Deliberações CRH/80 e CRH/62, 48 

que tratam, respectivamente, da distribuição de recursos do FEHIDRO entre os Comitês 49 

paulistas e conteúdo mínimo para elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas. 2) 50 

Participação da Secretaria Executiva, dia 27 de novembro de 2012, em Bauru/SP, 51 

representada pelo Coordenador da CT-PAS, Emilio Prandi, na  apresentação do andamento 52 

dos trabalhos do Projeto Bacias do Oeste (CORHI) que tem como finalidade a construção de 53 

bases e caracterização dos recursos hídricos subterrâneos e seus usos no oeste do Estado de 54 

São Paulo. 3) Realização, dia 29 de novembro de 2012, da Reunião Pública de divulgação da 55 

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos, realizada nas Faculdades Integradas de Ourinhos - 56 

FIO, em Ourinhos/SP. 4) Participação na oficina Sobre a Secretaria Executiva – Realizada dia 57 

29 e 30 de novembro em São Pedro/SP. 5) No dia 06 de dezembro foi realizada a solenidade 58 

de Instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, na cidade de 59 

Londrina/PR. Finalizando os comunicados, a Sra. Suraya faz uma breve apresentação do 60 

processo de instalação do CBH-PARANAPANEMA, enaltecendo os membros do CBH-MP 61 

presentes que tomaram posse no plenário do CBH-PARANAPANEMA. Suraya finaliza a 62 

apresentação falando das atribuições e da composição da Câmara Técnica de Integração do 63 

CBH-PARANAPANEMA – CTIPA. Esclarece que após a articulação entre os Estados de São 64 

Paulo e Paraná, ficou acertado que os representantes dos Comitês na CTIPA devem 65 

representar todos os segmentos envolvidos como o poder público, os usuários e as entidades 66 

civis de recursos hídricos, devendo ser composta, entre outros membros, por 2 membros de 67 

cada Comitê de Bacia Hidrográfica de Rio afluente ao Rio Paranapanema, sendo portanto 68 

necessário o CBH-MP indicar 2 representantes. Suraya continua dizendo que a proposta para 69 

o CBH-MP é a indicação de um representante das Entidades Civis de Recursos Hídricos e um 70 

do Poder Público Municipal. Tomando a palavra, o Presidente Reinaldo fala da importância da 71 

participação dos prefeitos no Plenário dos comitês na vertente paulista e sugere o nome de 72 

Jairo da Costa e Silva, Prefeito de Tarumã, representando o Poder Público Municipal e de 73 

Manuel Amílcar dos Santos Queiroz, ONG Salvar, como representante das Entidades Civis de 74 

Recursos Hídricos para a composição da CTIPA. Em seguida o Presidente abre a palavra para 75 

manifestações, neste momento o representante da UNESP, Rodrigo Manzione, questiona 76 

sobre a participação da Universidade na CTIPA. A Sra Suraya esclarece que a articulação no 77 

CBH-PP caminha para que a UNESP ocupe a vaga pelo Pontal do Paranapanema. Como 78 

último comunicado, Suraya lembra a todos que ano que vem o CBH-MP deverá passar por um 79 

processo de eleição para composição do Plenário para o Biênio 2013/2014, sendo que o 80 

processo será aberto em articulação com a Diretoria do CBH-MP e informado amplamente a 81 

sociedade logo no início do ano de 2013. Prosseguindo com a pauta, o Presidente ressalta 82 

mais uma vez a importância de toda a articulação feita para a implantação do CBH-83 

PARANAPANEMA, que demonstrou a força dos comitês paulistas, principalmente do CBH-MP. 84 

Na sequência ele coloca em votação os membros indicados para composição da CTIPA, sendo 85 

os mesmos aprovados por todos. Dando continuidade a pauta da reunião, o Presidente passa 86 

a palavra para o Senhor Emilio Prandi, Coordenador da CT-PAS e do GT-COB para que 87 

apresente o próximo item, o Relatório de Atividades do CBH-MP e dos projetos FEHIDRO. 88 
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Com a palavra, Emilio Prandi faz um breve relato das reuniões da Câmara Técnica no ano de 89 

2012,  sendo que a mesma realizou 9 reuniões tratando da priorização dos projetos FEHIDRO 90 

2012, elaboração de 6 Pareceres Técnicos, discussão das minutas de revisão das 91 

Deliberações 62 e 80 do CRH bem como a atuação conjunta com o GT-COB. Em seguida, 92 

passa palavra para Carlos Camargo, para apresentação das atividades da CTEM em 2012. 93 

Carlos faz um breve relato, mencionando execução de cinco reuniões, destacou os projetos 94 

FEHIDRO de educação ambiental, a participação intensa da CT na revisão dos critérios de 95 

pontuação para os projetos FEHIDRO em 2013, mencionou a importância da atuação da CT 96 

em relação às oficinas indicadas e selecionadas para o Diálogo Interbacias e em relação a 97 

indicação dos subsidiados. Retomando a palavra, Emílio cita os investimentos e projetos 98 

pendentes junto ao FEHIDRO, esclarecendo que em 2013, entidades com pendências não 99 

conseguirão recursos para investimentos junto ao FEHIDRO e informa que as mesmas devem 100 

sanar estas pendências evitando cancelamento do contrato e possível devolução de recursos. 101 

Tomando a palavra, o Presidente menciona o desconhecimento de muitos prefeitos sobre o 102 

processo de solicitação de recursos do FEHIDRO junto ao Comitê e frisa a importância de 103 

divulgação das ações do CBH nas próximas gestões. O Presidente passa a palavra para o 104 

Coordenador da CT-PAS e do GT-COB, Emilio Prandi, para que ele apresente a Deliberação 105 

CBH-MP/149/2012 que aprova a proposta para implantação da cobrança pelo uso dos recursos 106 

hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da Unidade de Gerenciamento de 107 

Recursos Hídricos do Médio Paranapanema (UGRHI-17) e dá outras providências. Antes da 108 

apresentação, o Coordenador pediu para que a empresa responsável pela elaboração da 109 

fundamentação da cobrança entregasse a Diretoria do CBH-MP a versão final do Relatório de 110 

Fundamentação. Na seqüência o Coordenador convidou o representante do DAEE, Rafael 111 

Carrion, para que ele apresentasse o Relatório de Fundamentação e a proposta de cobrança 112 

do CBH-MP. Com a palavra, Rafael convida nominalmente os representantes das entidades 113 

que compõem o GT-COB para que se levantem para que o Plenário conheça a equipe 114 

responsável pela discussão da proposta durante as 15 reuniões realizadas, formada por 115 

usuários, entidades civis e Prefeitos sendo eles: ABRAGE, CIESP, UDOP, ÚNICA, SABESP, 116 

SAE DE OURINHOS, ONG SALVAR, MUNICÍPIO DE PALMITAL, MUNICÍPIO DE 117 

PARAGUAÇU PAULISTA, DAEE, CETESB, SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA e 118 

FUNDAÇÃO FLORESTAL. Prosseguindo, Rafael destaca atuação do GT-COB com a 119 

realização de palestras para divulgação da cobrança. Fez um breve relato das reuniões e citou 120 

os objetivos atingidos, apresentou os Comitês que já possuem a cobrança aprovada e 121 

destacou os procedimentos subsequentes a aprovação da cobrança pelo plenário. Entre outras 122 

informações como os valores sugeridos para os coeficientes ponderadores de consumo, 123 

captação e lançamento, Rafael apresenta os valores dos Preços Unitários Básicos (PUB's) e 124 

Preço Unitário Final (PUF) sugeridos pelo GT-COB ao CBH-MP para a implantação da 125 

cobrança, sendo PUB para captação R$0,009; PUB para consumo R$ 0,02; PUB lançamento 126 

R$ 0,09. O representante do DAEE ressalta que os valores apresentados serão aplicados a 127 

partir da progressividade de 50%, 75% e 100% pelos próximos três anos, sendo, 128 

respectivamente 1º ao 12º mês, 13º ao 24º mês e a partir do 24º. Após ressalvas, Emílio Carlos 129 

retoma a palavra, informando como deverá ser investido o recurso, conforme estabelecido no 130 

Plano de Bacias e que o mesmo poderá sofrer alterações anuais, terminando assim suas 131 

considerações referente a Deliberação CBH-MP/149/2012, passou a palavra ao Presidente que 132 
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fez suas considerações e abriu a palavra ao plenário. Com a palavra, o Vice-Presidente 133 

parabeniza os trabalhos realizados, a apresentação, frisa que em 2017 será a plenitude da 134 

cobrança, enfatiza que não é votação pelo valor da água, mas pelo futuro dos recursos 135 

hídricos. Com a palavra, Luiz Sergio, ABRH, parabeniza o trabalho do GT-COB e da CT-PAS, 136 

e informa a aprovação da cobrança tambem no CBH-AP, lembrou as discussões árduas, 137 

frisando a competência da equipe. Sugeriu a seguir a alteração no texto da deliberação  138 

facilitando a visualização das fórmulas no Art. 5º da Deliberação, finalizou questionando os 139 

coeficientes ponderadores de consumo e lançamento, o porquê de duas tabelas, do CRH e 140 

CBH para lançamentos. Emílio Prandi informa que os índices do CRH são indicativos, 141 

propondo favorecimento para quem tratar melhor o efluente, com evolução da qualidade do 142 

efluente lançado, os descontos também evoluem. Com a palavra a Sra Daniele Mancini, da 143 

CIESP, fez sugestões ao Art. 5º, Parágrafo 4º, referente definições DBO e no final do 144 

Parágrafo, sugeriu a inserção de um Artigo afirmando que o DAEE será o responsável pela 145 

aplicação da cobrança enquanto da inexistência da Agência de Bacia. O Sr. Rodrigo Manzione, 146 

UNESP, ressalta que a importância da cobrança é exatamente no sentido de valorizar quem 147 

investe na remoção de DBO poluindo menos. Rodrigo também indaga como está o processo 148 

de implantação de uma Agência de Bacia única para o CBH-MP ou integrada para com toda a 149 

vertente paulista do Rio Paranapanema. Emilio afirma que isso está previsto no Cronograma 150 

de implantação da Cobrança que será discutido em seguida. Com a palavra a Sra Suraya 151 

informou que somente para a vertente paulista as previsões de arrecadação não serào 152 

suficientes para a instalação de uma Agência, mas este é um tema que deverá ser amplamente 153 

debatido a partir do próximo ano. Com a palavra, José Ronaldo Piotto, SABESP, propõe que 154 

não se especifique datas no Art. 1º, por existirem atividades que não competem somente ao 155 

Comitê. Emílio esclarece que conforme orientação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 156 

- CRH, a data obrigatoriamente deve ser definida e frisa que no Art. 4º consta a não 157 

retroatividade, também questionada pela SABESP, assim, a cobrança só poderá ser feita a 158 

partir do momento que for implantada. A Sra Suraya sugere que seja feita uma consulta ao 159 

CRH sobre a possibilidade da data de implantação da cobrança constar como "conforme 160 

cronograma" e não com uma data definida como está. O Sr. Piotto indaga ainda se o Relatório 161 

de Fundamentação será automaticamente aprovado com a aprovação da Deliberação, Emilio 162 

diz que sim, mas que o Relatório ainda pode passar por modificações. Piotto afirma que tem 163 

algumas sugestões que ele gostaria de fazer ao conteúdo e a forma do Relatório. Para 164 

encaminhamento, a Sra Suraya sugere que o Relatório seja aprovado como está com o 165 

compromisso do GT-COB se reunir para analisar as modificações propostas pela SABESP e 166 

de outras entidades que assim o quiserem. O Sr. Rafael explicou que o que vai ser aprovado 167 

pela plenária é a Deliberação, sendo o Relatório apenas um instrumento para isso. Emilio 168 

afirma que as alterações posteriores feitas no Relatório de Fundamentação são normais no 169 

processo de implantação da Cobrança. A Sra Suraya sugeriu que o Sr. Pioto, da SABESP, e 170 

demais entidades que tenham interesse em fazer sugestões ao Relatório de Fundamentação, 171 

encaminhem as propostas por escrito à Secretaria Executiva do CBH-MP.  A Sra Daercy, da 172 

APTA, indagou sobre quais seriam os usos insignificantes e como está o processo de 173 

implantação da cobrança para o setor agropecuário. O Sr. Emílio explicou que no momento o 174 

meio rural não será objeto de cobrança, mas que existe estudo para cobrança no setor e 175 

exemplifica quais usos são considerados insignificantes, não passíveis de outorga. Em 176 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP - 5/5 

 

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/ 

seguida, encerradas as manifestações, o Sr Presidente colocou a Deliberação CBH-177 

MP/149/2012, que aprova a proposta para implantação da cobrança pelo uso dos recursos 178 

hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da Unidade de Gerenciamento de 179 

Recursos Hídricos do Médio Paranapanema (UGRHI-17) em votação, sendo a mesma 180 

aprovada por unanimidade pelo Plenário do CBH-MP. Prosseguindo, o Presidente solicitou ao 181 

Coordenador da CT-PAS e do GT-COB que apresentasse a Deliberação CBH-MP/150/2012 de 182 

13/12/2012 que altera o cronograma e dispõe sobre a implantação da Cobrança pelo Uso dos 183 

Recursos Hídricos na UGRHI-17. Após os esclarecimentos necessários, o Presidente colocou 184 

a Deliberação CBH-MP/150/2012 em apreciação, e não havendo manifestações, o Presidente 185 

a colocou em votação, sendo aprovada por todos. Encerrando a reunião, o Presidente Reinaldo 186 

abre a palavra a outros assuntos e em seguida, o Presidente solicita que todos os membros do 187 

CBH-MP façam suas considerações sobre a reunião e o sobre o biênio que está chegando ao 188 

final. De maneira geral, os membros parabenizam os trabalhos da Secretaria Executiva, das 189 

Câmaras Técnicas e da Diretoria do Comitê, enaltecendo a importância desta reunião que 190 

aprovou a implantação da cobrança na UGRHI-17, bem como da instalação do CBH-191 

PARANAPANEMA em âmbito interestadual. Finalizando o Presidente do Comitê sugeriu que a 192 

próxima reunião do CBH-MP seja realizada na cidade de Platina, sugestão acatada pelo 193 

Prefeito presente, Manoel Possidônio e aprovada por todos. Após as manifestações finais, o 194 

Presidente Reinaldo, se despede agradecendo ao apoio de todos neste ultimo biênio, e 195 

agradece em especial ao Prefeito Jairo, encerrando a reunião. 196 


