
ATA da 2ª Reunião Ordinária do CBH/MP- nº 005/02 1 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e um , na Associação Cultural e Recreativa de Fernão, 2 

no município de Fernão/SP, ás 14:00 horas, conforme convocação prévia , realizou-se a 2ª reunião ordinária 3 

do CBH/MP sendo composta a mesa de trabalho pelos Srs. Carlos Nóbile, Prefeito Municipal de Assis e 4 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema ,o  Sr. Nelson Vieira , Vice Presidente 5 

do CBH-MP, o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, Secretario Executivo do Comitê, o Sr. Adélcio 6 

Aparecido Martins , Prefeito Municipal de Fernão , anfitrião do evento, a Sra Ida Franzoso de Souza , 7 

Presidenta do CIVAP, Conselheira do CONESAN e Prefeita Municipal de Pedrinhas Paulista , o sr. 8 

Maurício Pinterich , Prefeito Municipal de Pirajú e Conselheiro do CRH, o Sr. Antonio Carlos de Mendes 9 

Thame, Presidente do CRH e Secretário de Estado de Recursos Hídricos , Saneamento e Obras , e demais 10 

membros titulares do Comitê,  conforme lista específica. Com a palavra o Presidente do CBH/MP deu as 11 

boas vindas aos membros do Comitê, aos convidados e em especial ao Secretário de Recursos Hídricos ,  12 

agradecendo também ao Prefeito de Fernão pela acolhida que foi dada ao Comitê de Bacia , para a realização 13 

desta reunião. Na seqüência solicitou ao Senhor Secretário Executivo que desse início aos trabalhos. Com a 14 

palavra o Secretário Executivo, Engº Fernando Antônio Rodrigues Netto, após os agradecimentos a todos 15 

presentes e autoridades informou que existia quorum para a realização da reunião, passando a discussão da 16 

ata da reunião anterior . Aberta a palavra aos membros do Comitê , não houve manifestação e o senhor 17 

Presidente colocou a mesma em votação , sendo aprovada por unanimidade . Passando aos   comunicados o 18 

senhor secretário informou ao plenário que o Prefeito Municipal de Lutécia encaminhou ofício ao Presidente 19 

do Comitê solicitando a inclusão do Município no Comitê, como a Lei faculta aos municípios com área na 20 

Bacia participar do Comitê de Bacia , o município de Lutécia passa a integrar o CBH/MP, dando sequência o 21 

Senhor Secretario fez um breve relato sobre o 1º Encontro Estadual de Comitês de Bacia, a ser realizado de 22 

11 a 14 de Dezembro, em São Pedro/SP, informando ao plenário que serão subsidiados pelo evento 05 23 

participantes da sociedade civil , sendo que os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria 24 

Executiva do CBH/MP para obter maiores esclarecimentos e se inscrever. Prosseguindo fez um relato 25 

referente ao andamento das reuniões visando a integração dos Comitês de Bacias com o Estado do Paraná, 26 

onde já foi realizada uma primeira reunião para troca de experiências e conhecimento dos sistemas estaduais 27 

de recursos hídricos, sendo que em breve deverá ocorrer nova reunião entre estes representantes. Informou 28 

ainda que tomaram posse os novos conselheiros do CRH , do segmento dos municípios, passando a palavra 29 

ao representante do médio e alto Paranapanema, o Prefeito Municipal de Pirajú, Maurício Pinterich. Fazendo 30 

uso da palavra o Prefeito agradeceu os votos recebidos e colocou-se a disposição para tratar de todos os 31 

assuntos de interesse do Comitê junto ao Conselho Estadual, fazendo em seguida um relato da última reunião 32 

do CRH. Passada a palavra ao Vice Presidente o mesmo fez uma breve consideração sobre os comunicados 33 

apresentados pela Secretaria Executiva .Abrindo a palavra aos demais membros da mesa para suas 34 

considerações ou comunicados , o Sr. Hugo de Souza Dias , do CDVALE solicitou esclarecimentos 35 

referentes a contratação do Plano de Bacia do Médio Paranapanema, pois o CDVALE foi indicado para ser o 36 

tomador dos recursos e até esta data nenhuma providência havia sido tomada pela Secretaria Executiva para 37 

a contratação do projeto. Fazendo uso da palavra o Secretário Executivo esclareceu que o projeto não foi 38 

contratado tendo em vista que a entidade CDVALE após análise pela área jurídica do COFEHIDRO foi 39 

considerada desabilitada como tomadora de recursos do FEHIDRO. Este parecer foi encaminhado 40 

recentemente a Secretaria Executiva e por este motivo o CDVALE não foi comunicado oficialmente e não 41 

foram tomadas as providências para a contratação do Plano de Bacia, pois deverá ser indicado um novo 42 

tomador. Com a palavra o senhor Presidente solicitou a secretaria executiva que apresentasse as Deliberações 43 

a serem aprovadas , para apreciação dos membros . Dando início o Sr. Emílio Carlos Prandi , coordenador da 44 

Câmara Técnica apresentou a Deliberação CBH/MP/0032/2001 , que aprova a pontuação dos projetos 45 

apresentados ao FEHIDRO, para 2001, para fins de hierarquização, esclarecendo mais uma vez quais os 46 

procedimentos que a Câmara Técnica adotou para efetuar esta pontuação. Aberta a palavra aos membros do 47 

Comitê , não houve manifestação e o Senhor Presidente colocou a mesma em votação , sendo aprovada por 48 

todos. Na sequência o senhor coordenador da Câmara técnica fez uma breve explicação da Deliberação 49 

CBH/MP/033/2001,  que aprova a listagem de contratos inadimplentes. O senhor coordenador explicou que 50 

conforme determina o Manual de Procedimentos do FEHIDRO , não poderá ser deliberado pelo Comitê 51 



recursos para tomadores que estejam inadimplente junto ao FEHIDRO , assim a Secretaria Executiva do 52 

Comitê solicitou aos agentes técnicos e financeiros a listagem dos tomadores inadimplentes , documentos 53 

este que foi a base para a proposta desta deliberação. Aberta a palavra aos membros do Comitê foram 54 

solicitadas algumas explicações sobre os procedimentos , sendo em seguida colocada em votação pelo 55 

senhor Presidente e aprovada pelos membros do CBH/MP. Dando continuidade o senhor coordenador passou 56 

a explicação da Deliberação CBH/MP/034/2001 , que indica prioridades de investimentos para o FEHIDRO. 57 

O senhor coordenador explicou que os recursos não foram suficientes para atender a todas as solicitações , 58 

04 municípios ficaram na carteira de projetos aguardando disponibilidade de recursos , sendo que a única 59 

forma de atender a todos os projetos seria com a redução de 10% do valor de cada projeto,  explicou ainda 60 

que os tomadores com pendências junto ao FEHIDRO também ficaram na carteira de projetos até que 61 

regularizem a situação dos contratos. Aberta a palavra aos membros do Comitê o Prefeito Municipal de 62 

Maracai solicitou aos demais tomadores a redução do valor dos projetos para que todos os projetos pudessem 63 

se contemplados, o Senhor Osmar Villas Boas , do Instituto Florestal solicitou do senhor coordenador 64 

esclarecimentos sobre os projetos que ficaram na carteira, para que tipo de obra se destinavam , e colocou 65 

ainda a preocupação de que a redução proposta venha a prejudicar a execução dos projetos. Fazendo uso da 66 

palavra o Senhor Valdir , do Corpo de Bombeiros, concordou com o senhor Osmar , considerando que a 67 

forma como foi proposto pela Câmara Técnica é o ideal. Após várias manifestações o senhor Adélcio, 68 

Prefeito de Fernão fazendo uso da palavra solicitou aos demais prefeitos que abrissem mão dos 10% em cada 69 

projeto , para que todos pudessem se beneficiar dos recursos do FEHIDRO e solicitou ao senhor Presidente 70 

que colocasse em votação as duas propostas. Colocada a deliberação em votação foi aprovada pela maioria 71 

dos membros a alteração da deliberação proposta com a redução de 10% no valor do FEHIDRO para cada 72 

projeto. Dando continuidade o senhor Presidente do Comitê convidou a Coordenadora dos Núcleos de 73 

Educação Ambiental do Comitê para que apresentasse ao Plenário o Projeto de 2000 , que deverá ser 74 

implantado em breve , sobre a destinação final de embalagens de agrotóxicos, após a apresentação pela 75 

coordenadora Sra. Patrícia Fazano, o senhor Presidente abriu a palavra aos presentes para suas considerações 76 

finais. Tendo todos se manifestado foi passada a palavra ao senhor Presidente do CRH e Secretário de Estado 77 

dos Recursos Hídricos , Saneamento e Obras,  Antônio Carlos de Mendes Thame , que fez um exposição 78 

sobre o tema Cobrança pelo uso da água, enfatizando a importância do Comitê de Bacia para a implantação 79 

da mesma em todo o Estado de São Paulo. Após os agradecimentos a todos presentes , em especial ao 80 

Senhor Secretário Mendes Thame e ao Prefeito Municipal de Fernão , o senhor Presidente do Comitê 81 

encerrou a presente reunião.  82 


