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ATA CBH MP 022 04 1 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro, no Ginásio de 2 
esportes de Pratânia , conforme convocação previa, esteve reunido o comitê CBH-MP, 3 
conforme lista especifica. Aberta a reunião pelo Presidente do Comitê o mesmo deu 4 
boas vindas a todos, em especial ao Vice Presidente do Comitê e ao Secretario 5 
Executivo. Agradeceu ainda os Prefeitos Municipais presentes, e ressaltou a 6 
participação dos Prefeitos e vice Prefeitos eleitos, desejando boas vindas a todos. 7 
Manifestou sua satisfação por estar realizando esta ultima reunião do ano e ultima como 8 
Presidente do Comitê, enfatizando que foram feitas muitas conquistas em 2004, ano em 9 
que o Comitê comemora 10 anos de instalação. Passada a palavra ao Secretario 10 
Executivo o mesmo informou que existia quorum para a realização da reunião e propôs 11 
a dispensa da leitura da ata , que foi aprovada por todos , em seguida a Ata foi colocada 12 
para aprovação do plenário . O senhor Secretario solicitou que caso exista alguma 13 
alteração a ser feita que a mesma seja encaminhada a secretaria executiva. O Sr. Osmar 14 
do Instituto Florestal solicitou a alteração da redação na linha 15, na sua fala sobre a 15 
agilização de projetos, dando a seguinte redação “ O senhor Osmar solicitou 16 
esclarecimento sobre a questão dos projetos que serão analisados por novos agentes 17 
técnicos”. Dando prosseguimento o senhor secretario executivo passou a apresentação 18 
da proposta de Integração dos Comitês do Alto, do Médio e do Pontal do Paranapanema 19 
e do Aguapei e Peixe , discutida durante a realização do II Dialogo Interbacias de 20 
Educação Ambiental em Recursos Hídricos, realizado em Avare/SP. Após a 21 
apresentação foi aberta a palavra aos membros do Comitê para suas considerações. 22 
Como não houve manifestações a mesma foi colocada em votação e aprovada pelo 23 
plenário. Fazendo uso da palavra o Secretario Executivo ressaltou que a Câmara 24 
Técnica devera indicar 03 nomes para compor o Grupo de Integração e para aprovação 25 
do plenário. Passada a palavra ao Senhor Vice Presidente agradeceu a todos em especial 26 
ao Prefeito de Pratania pela acolhida e parabenizou a todos pela reunião. Aproveitou 27 
para parabenizar o pessoal do Instituto Florestal pela realização do curso de Mata Ciliar 28 
realizado em Assis, na semana anterior a reunião. Na seqüência fazendo uso da palavra 29 
o Conselheiro do CRH e Prefeito de Assis, Carlos Nobile, parabenizou a todos do 30 
comitê e ressaltou a presença dos Prefeitos eleitos, solicitando aos mesmos que 31 
participem ativamente do Comitê. Dando continuidade a pauta da reunião foi passada a 32 
palavra o representante da CPTI, o Geólogo SAAD, o mesmo ressaltou a importância da 33 
participação de todos os segmentos na discussão do Plano, durante a realização das 34 
Oficinas de trabalho. Na seqüência passou a apresentação do andamento da execução do 35 
Plano de Bacia. Finalizada a apresentação foi aberta a palavra ao plenário para suas 36 
considerações, sendo que não houve manifestações. Dando prosseguimento a pauta da 37 
reunião foi passada a palavra para o Sr Secretario Executivo para apresentação dos 38 
procedimentos para as eleições de 2005/2006: Ate o dia 31 de janeiro os membros da 39 
Sociedade Civil, mesmo os já cadastrados deverão preencher a ficha de cadastro 40 
atualizando seus dados, bem como apresentar documentos que comprovem sua atuação 41 
na Bacia. Também o Estado devera preencher as fichas de cadastro e encaminhar com a 42 
indicação do Secretario de Estado . Finalizado este prazo em janeiro a Diretoria 43 
Executiva devera promover reuniões preparatórias por segmento e convocar a reunião 44 
para a eleição dos novos membros do comitê e da diretoria executiva, na primeira 45 
quinzena de Marco. Aberta a palavra aos membros do Comitê o Sr. Júlio da Secretaria 46 



CCCOOOMMMIIITTTÊÊÊ   DDDAAA   BBBAAACCCIIIAAA   HHHIIIDDDRRROOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAA   DDDOOO   MMMÉÉÉDDDIIIOOO   PPPAAARRRAAANNNAAAPPPAAANNNEEEMMMAAA   
   

RRRuuuaaa   BBBeeennneeedddiiitttooo   MMMeeennndddeeesss   FFFaaarrriiiaaa,,,    444000   AAA   –––   VVViiilllaaa   HHHííípppiiicccaaa   –––   MMMaaarrrííí lll iiiaaa   –––   SSSãããooo   PPPaaauuulllooo   
   

CCCeeeppp   111777...555222000   –––   555222000                     FFFooonnneee   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111000111777         FFFaaaxxx   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111666666222   

eee---mmmaaaiii lll :::    bbbpppppp@@@dddaaaeeeeee...sssppp...gggooovvv...bbbrrr   

 

 2 

de Recursos Hídricos , propôs que seja levada em consideração as faltas dos membros 47 
atuais nas reuniões do Comitê. Fernando esclareceu que este pode ser um critério 48 
adotado pelos segmentos, pois nesta reuniões preparatórias deverão ser indicados os 13 49 
membros de cada segmento, titular e suplente. O Sr. Júlio solicitou que a Secretaria 50 
Executiva faça este levantamento para as reuniões preparatórias. Passada a palavra ao Sr 51 
Emílio , coordenador da CT , o mesmo passou a apresentação das deliberações para 52 
aprovação.  Deliberação 065/04 – Aprova aditivo financeiro para o Plano de Bacia no 53 
valor de R$ 25.000,00, foi esclarecido que para tanto será utilizado um saldo de 54 
recursos de 2004. Colocada em votação foi aprovado por todos. Na seqüência passou-se 55 
a deliberação CBH/MP 066/04 – Aprova diretrizes e critérios para fins de pontuação e 56 
hierarquização dos investimentos a serem indicados ao fehidro. Aberta a palavra aos 57 
membros do comitê, não houve manifestação e a mesma foi aprovada por todos.  58 
Passando a Deliberação CBH/MP 067/04, Aprova critérios para fins de pontuação e 59 
hierarquização dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. Aberta a palavra aos 60 
membros do comitê o Senhor Cláudio Sampaio, coordenador da CT de Educação 61 
Ambiental propôs a inclusão de um critério geral, sobre a participação nos projetos de 62 
educação ambiental do comitê. Aberta a palavra aos membros do plenário e após varias 63 
manifestações do plenário foi aprovada a inclusão deste critério ,  sendo que a CT 64 
devera propor a pontuação para este critério geral. Passando aos Comunicados gerais a 65 
Sra. Mirtes da ADEMA solicitou a palavra para apresentar um pedido de apoio ao 66 
Comitê de Bacia , pois na região de Avare, em Itai esta prestes a ser instalado um Porto 67 
de Areia, e existe uma grande mobilização da comunidade contraria a instalação , dada a 68 
vocação da região para o Turismo. Colocada em discussão houve várias manifestações , 69 
sendo que o Sr. Fernando , secretário executivo do Comitê , manifestou a preocupação 70 
de qual seria o meio mais adequado do Comitê se manifestar. O Sr. Roque Joner, 71 
Presidente do Comitê propôs que seja dado um tempo para o Comitê se inteirar, através 72 
da CT, sobre o assunto e então se manifestar, colocado em votação foi aprovado pelo 73 
plenário. Tratados todos os assunto da pauta o Sr. Presidente do Comitê convidou os 74 
Prefeitos eleitos presentes para tomarem assento a mesa de reunião. Agradeceu a todos 75 
pela colaboração durante estes dois anos de mandato, parabenizou a toda a comunidade 76 
do Médio Paranapanema pelos 10 anos de atividades do Comitê e convidou também 77 
para fazer parte da mesa o Sr. Tinoco, músico renomado e muito querido por todos 78 
.Tendo em vista o encerramento de seu mandato em 31 de dezembro próximo 79 
aproveitou para passar a Presidência do Comitê para o atual Vice Presidente, Sr. Nelson 80 
Vieira, agradecendo mais uma vez ao apoio dado pelo mesmo durante seu mandato. O 81 
Sr. Nelson Vieira agradeceu ao apoio de todos em especial do Presidente do Comitê Sr. 82 
Roque Joner, agradeceu ainda ao Secretario Executivo e todos os funcionários do 83 
DAEE. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente convidou a todos para assistir 84 
um vídeo preparado pela Secretaria Executiva em comemoração aos 10 anos do Comitê 85 
e a seguir um coquetel comemorativo. 86 


