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ATA CBH/MP/026/2005. 
 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e cinco, no Centro de 
convivência Francisco Pinha, em Ibirarema/SP, ás 14:00 horas, conforme 
convocação prévia, foi realizada a 2ª reunião ordinária de 2005 do CBH/MP. 
Composta a mesa pelo Presidente do Comitê e Prefeito Municipal de Paraguaçu 
Paulista Sr. Carlos Arruda Garms, pela Vice Presidente do Comitê Sra. Patrícia 
Fazano, pelo Secretario Executivo e Diretor do DAEE, Sr. Edson Geraldo 
Sabbag, pelo Prefeito Municipal de Ibirarema em exercício, Sr. João Batista de 
Souza Ribeiro, anfitrião da reunião e demais membros do Comitê, foi iniciada a 
reunião. Fazendo uso da palavra o Presidente declarou aberta a 2ª  Reunião 
Ordinária do CBH MP, dando boas vindas ao novo Secretário Executivo Edson 
Geraldo Sabbag, e passou a palavra ao prefeito João Batista para as 
considerações iniciais. Na seqüência fez uso da palavra a Senhora Vice 
Presidente que agradeceu a acolhida do Município de Ibirarema ao Comitê. 
Dando inicio aos trabalhos previstos na pauta da reunião o Senhor Secretário 
Executivo informou ao plenário que existia quorum para votação das 
deliberações propostas e solicitou ao Senhor Presidente a dispensa da leitura das 
atas das reuniões anteriores, o que foi aprovado pelo plenário. Colocada em 
discussão e após manifestações a mesma foi aprovada por todos. Passando aos 
comunicados da Secretaria Executiva foi informado aos membros do Comitê 
que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente estará realizando no  próximo mês 
um curso de capacitação para membros de Comitê. O curso será realizado em 
Assis e os interessados deverão se inscrever junto a secretaria executiva do 
CBH. Fazendo uso da palavra a Sra. Suraya informou a todos que de 08 a 10 de 
novembro estará sendo realizado o III Diálogo Interbacias de Educação 
Ambiental em Recursos Hídricos, em Avaré no Hotel Berro D´água, lembrou 
ainda que a participação em atividades de educação ambiental promovidas pelo 
comitê é critério de pontuação para solicitação de recursos do FEHIDRO. Na 
seqüência o Senhor Emilio Prandi prestou esclarecimentos sobre a PEC 43 
Projeto de Emenda Constitucional que propõe a alteração da dominialidade das 
águas subterrâneas, que está em trâmite no Congresso Nacional, ficou definido 
que o Comitê irá acompanhar o andamento das discussões e se for necessário 
encaminhar uma moção contrária a esta emenda. Dando prosseguimento o 
Senhor Edson Sabbag fez um breve relato sobre o Programa Água Limpa, que 
está sendo desenvolvido em parceria pelo DAEE e a Secretaria de Estado da 
Saúde, com o objetivo de tratar o esgoto gerado pelos Municípios. Esclareceu 
que estão sendo atendidos municípios com menos de 30 mil habitantes e que não 
são operados pela SABESP. Passando aos comunicados das Câmaras Técnicas o 
senhor Júlio César Rosa, coordenador da Câmara Institucional e Legal informou 
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que a CT se reuniu e fez uma análise das legislações de recursos hídricos bem 
como de algumas deliberações do CBH, que deverão ser apresentadas a seguir 
para apreciação do plenário. Passada a palavra a Senhora Lirian Melchior, 
coordenadora da Câmara de Educação Ambiental para seus comunicados, a 
mesma informou que após discussão pela Câmara Técnica foi proposta a 
implantação do Projeto Pelos Caminhos das Águas do Paranapanema, que prevê 
a capacitação de membros do comitê e a produção de material de apoio didático 
pedagógico sobre a Bacia Hidrográfica. Fazendo uso da palavra a Senhora Vice 
Presidente, Patrícia Fazano, informou que em outros anos os Núcleos de 
Educação Ambiental iniciaram o projeto Água Viva, que inclusive produziu 
material sobre a Bacia do Médio Paranapanema, colocou estes materiais a 
disposição da Câmara Técnica e sugeriu que a mesma avalie a conveniência de 
manter este nome para o projeto apresentado. A Sra. Lirian informou que levará 
o assunto para discussão na próxima reunião da Câmara. Finalizado os 
comunicados foi passada a palavra aos Coordenadores das Câmaras Técnica 
para apresentação das deliberações. Fazendo uso da palavra o coordenador da 
Câmara Técnica Institucional, Sr Júlio César Rosa apresentou ao Plenário as 
Deliberações: CBH/MP/069/05 que Altera a Deliberação CBH/MP/001/94 que 
define normas para participação nas Câmaras Técnicas. Após manifestação do 
plenário a deliberação foi colocada em votação e aprovada pelo plenário. Dando 
prosseguimento foram apresentadas as deliberações CBH/MP/070/05 que Altera 
a Deliberação CBH/MP/002/94, CBH/MP/071/05 que Altera a Deliberação 
CBH/MP/003/94 e CBH/MP/072/05 que Altera a Deliberação CBH/MP/056/03, 
todas referentes a adequação das deliberações que instituíram as Câmaras 
Técnicas do CBH/MP. Após manifestações as mesmas foram colocadas em 
votação e aprovadas. Na seqüência foi passada a palavra ao Coordenador da 
Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento, Sr. Emílio Carlos 
Prandi, para que apresentasse as deliberações seguintes. Iniciando foi 
apresentada a Deliberação CBH/MP/073/05 que Aprova pontuação dos projetos 
apresentados ao FEHIDRO. Aberta a palavra, e, após as manifestações a mesma 
foi colocada em votação e aprovada. Apresentada a Deliberação 
CBH/MP/074/2005 que Indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO 2005 
e após esclarecimentos, a mesma foi colocada em votação e a seguir aprovada 
pelo plenário. Aprovadas as deliberações a Sra. Suraya Modaelli, da Secretaria 
Executiva do CBH fez os esclarecimentos quanto aos próximos procedimentos a 
serem observados pelos interessados em apresentar projetos ao FEHIDRO, no 
que se refere a prazos e documentos.  Aberta a palavra aos membros do Comitê 
para assuntos Gerais e após as considerações finais do Vice Presidente, 
Secretário Executivo e Prefeito de Ibirarema o senhor Presidente dá por 
encerrada a reunião. 


