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ATA CBH/MP/027/2006 1 
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e seis, no Grêmio Recreativo de Assis, 2 
conforme convocação prévia, foi realizada a 1ª reunião Ordinária do CBH/MP, composta a 3 
mesa pelo Senhor Presidente do Comitê, Sr. Carlos Arruda Garms, pela Vice Presidente, Sra. 4 
Patrícia Fazano, pelo Secretário Executivo, Sr. Edson Geraldo Sabbag, pelo Prefeito Municipal 5 
de Assis, Ezio Spera e demais membros do Comitê. Iniciada a reunião pelo Prefeito Municipal 6 
de Paraguaçu Paulista o mesmo deu boas vindas a todos agradecendo a presença nesta 1ª 7 
reunião do Comitê. Passada a palavra ao Prefeito de Assis cumprimentando a todos os 8 
Prefeitos, membros da Sociedade Civil e do Estado, enfatizou o papel fundamental do Comitê 9 
de Bacias face à importância da água no mundo. Fazendo uso da palavra a Patrícia, deu boas 10 
vindas a todos desejando que 2006 seja um ano de muitas conquistas para o Comitê. Dando 11 
seqüência passou a palavra ao Sr. Edson Sabbag, que agradeceu a todos pela presença na 12 
reunião, informando que existe quorum para a aprovação das deliberações e solicitando a 13 
dispensa da leitura da Ata. Colocado em votação pelo Presidente do Comitê foi aprova a 14 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior e a seguir a aprovação da Ata sem alterações. 15 
Passando aos comunicados da Secretaria Executiva o Sr. Edson Sabbag informou a todos que 16 
foi aprovada a Lei da Cobrança pelo uso da água no Estado de São Paulo. Informou ainda que 17 
o CORHI – Comitê coordenador do plano estadual de recursos hídricos está analisando a 18 
referida lei, em fase de regulamentação, para na seqüência orientar os comitês de bacias 19 
quanto aos procedimentos que devem ser adotados. Relatou ainda que durante os Cursos de 20 
Gestores Ambientais realizado em parceria com o CIVAP foi apresentada uma simulação da 21 
arrecadação pela cobrança no Paranapanema que deve girar em torno de 02 milhões para 22 
toda a Bacia. Assim é necessário um estudo aprofundado sobre esta Lei para que o Comitê 23 
possa se posicionar. Na seqüência o Sr. Edson falou a respeito do Programa Água Limpa que 24 
está destinando recursos a fundo perdido para obras de tratamento de esgotos. A meta é 25 
atingir 100% de tratamento no Médio Paranapanema. Outro programa que está sendo 26 
desenvolvido na Bacia é o SANEBASE, para municípios que não são operados pela SABESP, 27 
destinando recursos para obras de melhoria da qualidade dos recursos hídricos. Neste 28 
momento foi convidado o Prefeito Municipal de Ibirarema, Sr. Waldemir, para assinar um 29 
convênio do SANEBASE. Informou ainda que para 2006 devam ser destinados mais recursos 30 
para estes programas. Passando ao próximo item: Aprovação do Plano de Bacia do Médio 31 
Paranapanema fez uso da palavra a Sr.ª Patrícia que fez um breve relato sobre o 32 
desenvolvimento do Projeto relatou que foram realizadas várias oficinas para discussão e 33 
passou a palavra ao Senhor André Bonacin, da CPTI. O Sr. André iniciou a apresentação do 34 
Plano com os principais pontos e resultados,fez uma breve apresentação do diagnóstico 35 
atualizado da Bacia e a seguir apresentou as metas de gestão e de intervenção para o Comitê . 36 
Finalizando a apresentação o Sr. André falou da estimativa de custo para um horizonte até 37 
2020. Aberta a palavra aos membros do Comitê o Sr. Edson Sabbag solicitou esclarecimentos 38 
sobre os dados constantes no Plano sobre o tratamento de esgotos. O Sr. André explicou como 39 
foram trabalhados estes dados. Com relação a Galerias de Águas pluviais explicou que foram 40 
feitos alguns levantamentos dos investimentos realizados. O Sr. Edson falou da preocupação 41 
com o investimento em galerias, se realmente elas estão proporcionando a melhoria dos 42 
recursos hídricos ou não, devido à susceptibilidade á erosão do solo. A Sra. Patrícia explicou 43 
que ainda este ano será desenvolvido um projeto pelo Comitê para avaliação destes 44 
investimentos em galerias. O Sr. André esclareceu que todos este dados refletem o nível e tipo 45 
de informações que se tem disponível. Esclareceu ainda que os recursos da cobrança e do 46 
fehidro serão insuficientes para atendimento das metas de intervenção, mas esclareceu que 47 
quanto mais se investir em gestão menor será o custo das intervenções. Após os 48 
esclarecimentos e não havendo mais manifestações o Senhor Presidente elogiou o trabalho 49 
das Câmaras Técnica e parabenizou ao Sr. André Bonacin da CPTI pelo trabalho executado e 50 
a seguir colocou em votação a aprovação do Plano de Bacia do Médio Paranapanema, sendo 51 
o mesmo aprovado por todo o plenário. Dando seqüência a pauta da reunião foi passada a 52 
palavra ao Sr. Emílio Prandi, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, para 53 
apresentação das deliberações. Iniciando a apresentação o Sr. Emilio apresentou as 54 
alterações que estão sendo propostas para 2006, de forma geral.  Apresentada a Deliberação 55 
CBH/MP/076/06 que aprovam diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do Fehidro foi 56 
aberta a palavra aos membros do Comitê para suas considerações. Foi esclarecido que todas 57 
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as obras devem ter o parecer do DEPRN, os documentos devem ser acompanhados pelo 58 
índice apresentado e que a Secretaria Executiva do comitê encaminhará a CT a declaração de 59 
participação nos projetos de Educação Ambiental promovidas pelo Comitê, sendo que todo o 60 
material deve ser entregue em um envelope fechado, lacrado e assinado.  O Prefeito de 61 
Duartina questionou sobre o parecer do DEPRN, caso não saia até a data estipulada se ele 62 
perde o projeto. O Sr. Emilio esclareceu que sim, mas informou aos senhores prefeitos, que o 63 
DEPRN estará atento a estes pareceres, tentando agilizar a sua emissão . O senhor Amaury se 64 
manifestou contra a entrega dos envelopes lacrados, pois considera exagero esta regra uma 65 
vez que estamos tratando de instituições sérias, como o DAEE e a Câmara Técnica. O 66 
Presidente do Comitê esclareceu que a regra não mudou apenas esta se estabelecendo como 67 
deve ser feito. O Representante da Prefeitura de Platina solicitou a inclusão na Deliberação 68 
076 do horário para entrega dos documentos dia 24 de fevereiro até as 17h00min horas. 69 
Colocada em votação a deliberação foi aprovada por todos. Passando a Deliberação 70 
CBH/MP/077/06 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos recursos, a 71 
mesma foi apresentada e aberta à palavra para esclarecimentos. O Senhor Edson Sabbag 72 
falou a respeito de ser realizada uma reunião com os tomadores e representantes dos agentes 73 
técnicos para os esclarecimentos, sendo que está previamente marcada a reunião para o dia 74 
12 de fevereiro. O Senhor Ezio, prefeito de Assis, considerou que esta data é muito tarde. 75 
Solicitou ainda que a parte técnica ficasse para ser discutido com os técnicos e Câmaras, 76 
passando aos principais pontos para votação. O Senhor Edson concordou e ficou de tentar 77 
agendar ainda para janeiro esta reunião. O Senhor Oscar Gozzi, Prefeito de Tarumã perguntou 78 
se a rede coletora pode ser financiada. O Sr. Emilio esclareceu que o FEHIDRO não permite a 79 
aplicação de recursos para obras de coleta de esgoto. O Prefeito de Salto Grande questionou 80 
sobre as metas apontadas no Plano de Bacias onde se fala desta questão. O Sr Emilio 81 
esclareceu que o Plano é de Recursos Hídricos e não podemos pensar em atingir suas metas 82 
apenas com recursos do FEHIDRO e da cobrança. Após as manifestações foi colocada em 83 
votação e aprovada por todos. Passando a última deliberação CBH/MP/07806 que aprova 84 
prazo para apresentação dos projetos para o dia 24 de fevereiro de 2006. Como não houve 85 
manifestações à mesma foi colocada em votação e aprovada. Aberta a palavra aos membros 86 
do Comitê o Prefeito de Tarumã, Sr. Oscar Gozzi, se manifestou a favor de que se façam 87 
gestões para aumentar os valores do FEHIDRO para o Comitê. Considera que a visão que 88 
muitas vezes se tem juntado ao COFEHIDRO não corresponde à realidade. O Sr. Arruda 89 
esclareceu que já está solicitando ao Sr. Secretário uma audiência para tratar deste assunto. O 90 
Sr. Sabbag esclareceu que os critérios para distribuição do FEHIDRO são critérios técnicos e 91 
que muitas vezes até beneficia o Médio Paranapanema. Considera que mais importante é o 92 
Comitê elaborar grandes projetos e de forma articulada buscar outras fontes de recursos. O Sr. 93 
Oscar solicitou que se avaliem as fontes possíveis de recursos financeiros para poder 94 
implementar o Plano de Bacia. Fazendo uso da palavra o Sr. Roque Joner esclareceu, como 95 
assessor do Deputado Milton Monti foi feita uma emenda para galerias e canalização para o 96 
Estado de São Paulo, onde cada município pode apresentar solicitação de recursos para estes 97 
itens. O Sr. Júlio, da Secretaria de Recursos Hídricos, sugeriu que o conselheiro do CRH seja 98 
convidado e participe das reuniões do Comitê para poder trazer estes esclarecimentos das 99 
discussões que estão ocorrendo no CRH, pedindo a palavra o Sr. Edson Sabbag, manifestou 100 
que foi feito o convite. Não havendo mais manifestações foi passada a palavra para a Sr. Vice 101 
Presidente para suas considerações sobre o curso de Gestores Ambientais promovido pelo 102 
CIVAP, com recursos do FEHIDRO. Fazendo uma breve apresentação do conteúdo do curso 103 
convidou o Sr. Presidente do Comitê para fazer a entrega dos certificados aos participantes. 104 
Após as considerações finais da mesa e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu 105 
por encerrada a presente reunião. 106 
 107 


