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ATA CBH/MP/2009 1 
Aos 24 dias do mês de agosto de 2009, conforme convocação previa, realizou-se a 2a 2 
reunião ordinária do CBH MP. Composta a mesa de trabalhos pela diretoria executiva do 3 
Comitê, pelo assessor da SMA, Sr. Oscar Gozzi e pelo Prefeito anfitrião do Comitê, o 4 
Prefeito Municipal de Taruma, Sr. Jairo Silva. Dando boas vindas a todos o Presidente 5 
Adelcio agradeceu ao Prefeito Jairo pela acolhida e finalizou fazendo uma breve 6 
consideração sobre a pauta da reunião. Com a palavra o Prefeito de Tarumã deu boas 7 
vindas a todos do comitê, falou da satisfação de receber o comitê na cidade desejando 8 
sucesso nas discussões. Com a palavra o Vice Presidente, Sr..Júlio César, falou em 9 
nome da sociedade civil sobre a expectativa da reunião com temas  relevantes para o 10 
Comitê. Com a palavra o Secretario Executivo Sr. Sabbag ressaltou a importância da 11 
apresentação sobre a cobrança pelo uso da água , por técnicos da SMA e da CT do 12 
comitê. Fazendo suas considerações iniciais o Sr. Oscar Gozzi, assessor da SMA, 13 
agradeceu a acolhida do comitê e reafirmou a importância do Comitê para o 14 
desenvolvimento da região parabenizando pela participação de tantos técnicos e prefeitos 15 
nesta reunião. Aproveitou para fazer o convite para no dia 03 de setembro em Marilia 16 
participarem de uma reuni’ao do Programa Município Verde e Azul, na câmara municipal 17 
em Marilia. Iniciando a pauta da reunião o Sr presidente passou a palavra ao secretario 18 
executivo. O Sr. Sabbag informou que existe quorum para a realização da reunião. Com a 19 
palavra o Sr. Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da reunião 20 
anterior . Colocada em votação foi aprovada a sua dispensa. A seguir o Sr. Presidente 21 
colocou em votação a aprovação da ata. Aberta a palavra aos membros a mesma foi 22 
aprovada por todos, sendo que os membros do comitê terão 10 dias para envio de 23 
solicitações de alterações na referida ata. Passando aos comunicados o Sr. Presidente 24 
fez um breve relato sobre a reunião ocorrida com o Secretario Xico Graziano e todos os 25 
Presidentes de Comitês. Ressaltou a intenção do secretario de fortalecer os comitês de 26 
bacias e da importância da participação de todos no pacto das águas e nas ações do 27 
Município verde e azul. Passando a palavra ao Sr. Sabbag para os comunicados o 28 
mesmo falou sobre a integração dos Estados de São Paulo e Paraná . Fez um breve 29 
relato sobre o andamento dos trabalhos de integração , informando que durante o VII 30 
Dialogo Interbacias , a ser realizado de 01 a 04 de setembro ,em Avaré/SP, será realizado 31 
um Seminário de Outorga e Licenciamento para os membros do grupo de integração. 32 
Passando a palavra para a Sra. Suraya ela fez um relato sobre os preparativos para o VII 33 
Dialogo Interbacias, ressaltando as oficinas e mini cursos que serão realizados durante o 34 
encontro. Dando continuidade aos comunicados passou a palavra ao Sr. Paulo Interiche 35 
da CATI para que falasse a respeito do Projeto LUPA da secretaria da agricultura. Com a 36 
palavra o Sr. Paulo apresentou o programa LUPA desde o inicio dos trabalhos. Explicou 37 
que o objetivo principal era diagnosticar como estava a realidade rural dos municípios e 38 
abrir um canal direto de comunicação com a Secretaria. Ressaltou que varias das 39 
informações levantadas por município e região estão disponíveis no site da CATI. 40 
Ressaltou que a CATI não tem as informações atuais das estradas rurais e que estão 41 
tentando atualizar através dos técnicos da entidade. Falou ainda sobre o plano de 42 
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desenvolvimento sustentável municipal que esta sendo iniciado pela CATI em parcerias 43 
com os Conselhos Municipais. Ressaltou que os municípios terão este plano com base na 44 
carta do IBGE . O Sabbag ressaltou que o comitê quer fazer uma parceria para que os 45 
municípios antes de apresentarem projetos para adequação de estrada apresentem 46 
solicitações para contratação de projetos de erosão rural , complementando e atualizando 47 
este plano em desenvolvimento pela CATI. Ressaltou que em reunião com o interlocutor 48 
da CATI , o Sr., Martins , foi solicitado esclarecimentos sobre a possibilidade de antes de 49 
financiar obras de adequação de estradas seja feito o Plano Diretor de Erosão Rural. O 50 
Sr. Paulo informou que através do programa de Micro bacias a CATI tem todo o 51 
levantamento das estradas rurais. O Sr. Adelcio lembrou que e importante fazer o 52 
diagnostico da cobertura vegetal, da situação das estradas, mata ciliar, nascentes 53 
existentes e sua localização e questionou se a CATI prevê este levantamento. Fazendo 54 
uso da palavra o Sr. Miguel, do ERPLAN lembrou que o IGC, instituto ligado a secretaria 55 
de Planejamento,  em 1997 realizou um levantamento de uso e ocupação do solo. O Sr. 56 
Paulo lembrou que o IGC tem colaborado no que é possível mas precisa que o comitê 57 
tenha uma articulação visando a ampliação dos trabalhos pela entidade.  O Sr. Sabbag 58 
questiona se o comitê complementar este trabalho com recursos do FEHIDRO se isto 59 
agilizaria o processo. O Sr. Flavio Wirgues, da CATI, falou da importância deste Plano , 60 
onde serão caracterizadas as estradas, a hidrografia entre outros aspectos. Finalizando o 61 
Sr. Paulo ressaltou que a CATI não se nega a fornecer as informações do LUPA, 62 
entretanto existem impedimentos legais para a disponibilização  de algumas informações. 63 
O Prefeito de Palmital, Sr. Reinaldo, fazendo uso da palavra  propôs que através do 64 
comitê seja solicitado ao Governo do Estado que disponibilize as informações , como as 65 
fotografias aéreas ou de satélite para utilização no planejamento dos municípios.  O Sr. 66 
Adelcio enfatizou a importância do comitê financiar estes planos. Prosseguindo com a 67 
pauta da reunião passa a palavra para o Sr. Emilio Prandi. Com a palavra o Sr Emilio 68 
lembrou que foi solicitado pelo Prefeito de Palmital, na reunião anterior, esclarecimentos 69 
sobre a questão da cobrança e assim o tema foi pautado para discussão. Esclareceu que 70 
o CBH esta contratando o Estudo da Cobrança para o Médio Paranapanema, tendo sido 71 
formalizado o GT Cobrança que devera acompanhar cada um das etapas previstas no 72 
cronograma de implantação de cobrança . Relatou a composição do GT, sendo um 73 
representante da CETESB, DAEE, SABESP , dois municípios  , Paraguaçu Paulista e 74 
Ourinhos e 04 usuários. A seguir passou a palavra para a Sra. Laura Peres da SMA para 75 
sua apresentação. Iniciando apresentou as premissas legais sobre a cobrança 76 
ressaltando que não se trata de uma taxa mas de um instrumento de gestão, uma 77 
ferramenta de negociação do comitê de bacias. Ressaltou que todas as discussões e 78 
decisões serão definidas nos comitês. Aberta a palavra o Prefeito de Palmital questionou 79 
como ficara a questão da piscicultura e da irrigação. Como ficarão estes segmentos e se 80 
o comitê pode rever a questão de pagamento pela agricultura. O Sr. Sabbag ressaltou 81 
que esta decisão e do comitê, deve ser negociado por ele. A Sra. Laura enfatizou que a 82 
cobrança não e inibidor e limitadora para nenhum segmento. Lembrou que a cobrança 83 
estadual pode ser suspensa a qualquer momento como por exemplo em um ano de crise 84 
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na agricultura, a cobrança vem para ajudar a implantação do Plano de Bacia do Comitê , 85 
ela não vem para punir. O Sr. Emilio agradecendo a apresentação da Sra. Laura passou a 86 
palavra para o Sr.Nelson, da CPTI, para apresentação do termo de referencia do Estudo 87 
da Cobrança que esta sendo contratado pelo Comitê. Fazendo uma breve apresentação o 88 
Sr. Nelson apresentou os produtos a serem entregues ao comitê e como será feita a 89 
articulação com o GT cobrança. Agradecendo aos palestrantes o Sr. Presidente abriu a 90 
palavra aos membros do Comitê para esclarecimentos. Após as considerações foi dado 91 
prosseguimento a pauta da reunião pelo Sr. Emilio, coordenador da CT de Planejamento 92 
e Avaliação  Com a palavra o Sr. Emilio passou a apresentação da Deliberação CBH MP/ 93 
112/2009 que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de 94 
investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO para 2009 referente ao saldo de 95 
recursos. Colocada em discussão e aprovada pela maioria, na seqüência inicia-se a 96 
apresentação da deliberação CBH MP 113/2009 que trata da aplicação de recursos na 97 
modalidade de demanda induzida. Colocada em discussão e a seguir em votação a 98 
deliberação foi aprovada por unanimidade.  Passando ao ultimo item de pauta foi passada 99 
a palavra para o Sr. Oscar Gozzi para suas considerações sobre o Pacto das Águas. 100 
Iniciando fez um breve relato sobre o Fórum Mundial das Águas realizado em Istambul, na 101 
Turquia, onde foi estabelecido o documento de consenso pelas águas. Do Brasil nenhum 102 
organismo validou este documento e assim por iniciativa do Estado de São Paulo foi 103 
apresentado um documento intitulado Pacto das Águas  para que as autoridades locais 104 
façam a adesão. Ressaltou a importância que todos os municípios validem este 105 
documento sendo a meta da Secretaria do Meio Ambiente ter 100% de adesão dos 106 
municípios, ate dia 02 de outubro de 2009, quando será iniciada a pontuação do 107 
Programa Município Verde e Azul. Todas as informações estão disponíveis no site da 108 
Secretaria do Meio Ambiente e terminou lembrando que faltam 15 Municípios para 109 
adesão. Aberta a palavra para os membros do comitê o Prefeito Municipal de Palmital 110 
solicitou a leitura dos nomes dos municípios que ainda não assinaram o documento. O 111 
Prefeito de Platina e de Águas de Santa Bárbara afirmaram que já assinaram o 112 
documento e solicitaram ao Oscar Gozzi que verifique o ocorrido. Após as considerações 113 
o Sr. Presidente agradeceu a contribuição do Sr. Oscar Gozzi e abriu a palavra aos 114 
membros do Comitê. O Sr. Miguel, ERPLAN, agradeceu a acolhida e informou que esta e 115 
a ultima reunião que ele participa como representante e falou da satisfação de sua 116 
participação nestes anos. O Sr. Manoel, ONG SOS de Paraguaçu Paulista lamentou que 117 
vários membros se ausentaram da mesa e ressaltou a importância de todos participarem 118 
ativamente das discussões do comitê. O Sr. Luis Pavão da CATI falou sobre a 119 
disponibilizacao dos levantamentos da CATI . Colocada em discussão o local da próxima 120 
reunião foi aprovada a realização em Espírito Santo do Turvo. Finalizando a reunião o 121 
Prefeito Municipal de Taruma , Sr. Jairo agradeceu a todos presentes desejando um bom 122 
retorno aos seus municípios. Fazendo suas considerações finais o Sr. Julio parabenizou a 123 
reunião pelos temas relevantes tratados. Após varias manifestações o sr presidente deu 124 
por encerrada a reunião . 125 


