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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009 DO CBH-MP 1 
Aos vinte e três dias do mês de dezembro de 2009, às 09h30 horas, no auditório do 2 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, na cidade de Marília/SP, realizou-se a 2ª Reunião 3 
Extraordinária de 2009 do CBH-MP, conforme convocação específica. Composta a mesa dos 4 
trabalhos pelo Presidente do Comitê e Prefeito de Fernão, Sr. Adelcio Aparecido Martins, pelo 5 
Secretário Executivo Sr. Edson Geraldo Sabbag, além dos membros titulares do Comitê, 6 
conforme listas específicas. Dando boas vindas a todos, o Presidente Adelcio agradeceu ao Sr. 7 
Edson Sabbag pela acolhida ao Comitê. Fazendo uso da palavra, o Secretário Executivo deu 8 
boas vindas aos membros e demais presentes, falando da satisfação de receber o Comitê na 9 
sede do DAEE, fazendo em seguida um breve esclarecimento sobre a convocação da 10 
Plenária. Ressaltou a urgência da Reunião para aprovação da adequação do Plano de Bacia, 11 
do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2009 e do cronograma de implantação da 12 
cobrança para evitar penalização do Comitê pelo CORHI na destinação de recursos do 13 
FEHIDRO para o ano de 2010. Iniciando os trabalhos, o Secretario Executivo informou a 14 
existência de quorum para o início da reunião passando ao primeiro item de pauta que trata da 15 
aprovação da ATA da reunião anterior, solicitando a dispensa da leitura. O Sr. Presidente 16 
colocou em votação a dispensa da leitura sendo a proposta aprovada por todos. A seguir foi 17 
colocada em discussão a Ata sendo dado prazo de 10 dias para encaminhamento de eventuais 18 
alterações à Secretaria Executiva. Colocada em votação, a ATA foi aprovada por unanimidade. 19 
Passando aos comunicados, o Secretário Executivo informa que o Manual de Procedimentos 20 
Operacionais do FEHIDRO foi alterado pelo COFEHIDRO, sendo que a contrapartida dos 21 
projetos para entidades municipais (administração direta ou indireta) passa para 2% para 22 
municípios até 50 mil habitantes, 5% para municípios com mais de 50 mil e menos de 200 mil 23 
habitantes, 10% para municípios acima de 200 mil habitantes, além de 10% para órgãos do 24 
Estado e Sociedade Civil. Outra alteração aprovada é a dispensa da apresentação do Plano de 25 
Desenvolvimento Sustentável para projetos de controle de erosão rural, devendo ser 26 
apresentado apenas o Plano de Controle de Erosão Rural da Bacia onde será realizada a obra. 27 
Dando continuidade aos informes, em 16 de outubro de 2009 foi sancionada pelo Governador 28 
do Estado, a Lei 13.798 que estabelece a Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus 29 
princípios. O principal compromisso é a redução de 20% das emissões de CO2 até 2020. 30 
Quanto a assinatura de Contratos do FEHIDRO 2009, a Secretaria Executiva está começando 31 
a receber os contratos para assinatura, entretanto, a maioria dos contratos somente serão 32 
assinados no próximo ano. O Presidente do Comitê ressalta a importância de rever os critérios 33 
para apresentação dos projetos ao FEHIDRO em função desta informação. A Sra Patrícia, PM 34 
de Paraguaçu Paulista, solicitou que a Secretaria Executiva faça o acompanhamento destes 35 
processos visando agilizar a assinatura dos contratos. Finalizando os comunicados informou 36 
que a partir de dezembro deste ano o CBH MP passa a integrar o Conselho Consultivo da 37 
Estação Ecológica dos Caetetus. Participaram da solenidade de posse o Senhor Carlos 38 
Eduardo, Coordenador da CT de Educação Ambiental e o Sr. Rafael Carrion Montero, membro 39 
da Secretaria Executiva do Comitê. Dando continuidade a pauta da reunião, o Sr. Presidente 40 
passa a palavra ao Sr. Emilio Prandi, Coordenador da CT de Planejamento, Avaliação e 41 
Saneamento, para apresentação da Deliberação CBH-MP/115/2009, de 23/12/2009 que 42 
aprova adequação do Plano de Bacias do CBH-MP. Finalizando a apresentação, o Sr. Emilio 43 
esclarece que o Plano de Bacias do Médio Paranapanema é anterior a Resolução CRH n° 62, 44 
que estabelece o conteúdo mínimo para os Planos de Bacias dos Comitês Paulistas, 45 
justificando assim o processo de adequação do Plano. Colocado em discussão, e, após as 46 
considerações do Plenário, o Sr. Presidente colocou a Deliberação CBH-MP/115/2009 em 47 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade a pauta o Senhor Emilio 48 
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Prandi, faz uma breve consideração sobre os Relatórios de Situação dos Recursos Hídricos e 49 
passa a palavra para o Sr. Rafael Carrion, membro da Secretaria Executiva para a 50 
apresentação da Deliberação CBH-MP/116/2009 de 23/12/2009 que aprova o Relatório de 51 
Situação dos Recursos Hídricos 2009 do CBH-MP. Colocado em discussão, e, após as 52 
considerações do Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a  Deliberação CBH-53 
MP/116/2009, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Emilio 54 
Prandi passa a apresentação da Deliberação CBH-AP/117/2009, de 23/12/2009 que Altera 55 
Cronograma e dispõe sobre a implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na 56 
UGRHI-17. Aberta a palavra para as considerações do Plenário, o Sr. Jose Carlos, de 57 
Paraguaçu Paulista, solicita que seja divulgado o andamento do estudo da cobrança para 58 
todos os membros do Comitê. Com a palavra, a Sra. Suraya, informou que deve ser elaborado 59 
um Boletim Informativo eletrônico para divulgação de todas as ações do Comitê, bem como a 60 
utilização do site do Comitê para divulgação da agenda das reuniões das CTs e do Grupo 61 
Técnico da Cobrança para todos que desejarem participar. Após as considerações do plenário, 62 
o Sr. Presidente colocou em votação a Deliberação CBH-MP/117/2009 sendo aprovada por 63 
unanimidade. Aberta a palavra, o Sr. Sabbag, Secretario Executivo, solicitou a Sra. Suraya que 64 
explicasse aos membros do Comitê a questão da aplicação do Estatuto quanto a participação 65 
das entidades no plenário do CBH-MP. Com a palavra, a Sra. Suraya fez uma breve explicação 66 
sobre a planilha entregue a todos os membros do Comitê onde, levando em consideração o 67 
que estabelece o Estatuto do Comitê quanto ao número de faltas nas reuniões, algumas 68 
entidades perderam a vaga de Titularidade no Plenário, sendo que assumem estas vagas as 69 
entidades diretamente suplentes as titulares excluídas. O Sr. Manuel, ONG SALVAR, 70 
parabenizou a Secretaria pela iniciativa e ressaltou a importância da observação e 71 
cumprimento do Estatuto. Aberta a palavra para as considerações dos demais membros do 72 
CBH, o Sr. Pavão, CATI, ressaltou que para o financiamento de obras de adequação de 73 
estradas que se pense também na questão de capacitação dos operadores de máquinas para 74 
a manutenção destas estradas, enfatizando a importância de uma reunião prévia com o 75 
executores das obras. O Presidente, Adelcio colocou o município de Fernão a disposição para 76 
sediar um curso de capacitação se prontificando a articular com a CODASP a realização desta 77 
capacitação. O Sr. Pavão informou que alguns Comitês criaram uma Câmara Técnica 78 
especifica para tratar deste tema. A Sra. Suraya esclareceu que os membros do Comitê 79 
podem propor a criação de CT’s, mas devem apresentar proposta de composição, objetivos e 80 
competência para as mesmas. O Sr. Jose Carlos, ESAPP parabenizou o Sr. Pavão pela 81 
sugestão e aproveitou para chamar a atenção para a questão da revisão do Código Florestal 82 
em discussão no Senado, sugerindo que o Comitê paute este tema no próximo ano. Com a 83 
palavra o Sr. Emilio relatou que o CDVALE, a APTA e a SMA estão elaborando proposta para 84 
o Médio Paranapanema sobre a questão da reserva legal. Relatou ainda que o Sr. Edenis, de 85 
Paraguaçu Paulista, terminou sua dissertação de mestrado sobre o Médio Paranapanema, 86 
sugerindo que ele faça uma apresentação para o Comitê. Finalizando, o Sr. Osvaldo, da 87 
Fundação Florestal, informou que os projetos de mata ciliar serão avaliados pelo CBRN, 88 
colocando a Fundação Florestal a disposição para ajudar o Comitê nas CTs e na elaboração 89 
do Relatório de Situação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a reunião 90 
agradecendo a todos em especial ao Sr. Sabbag pela acolhida, desejando um Feliz Natal e 91 
prospero Ano Novo. 92 


