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ATA CBH/MP/001/2007.  1 
Aos vinte dias do mês de abril de 2007, no ginásio municipal de esportes de Salto 2 
Grande, realizou-se a 1º reunião ordinária do CBH-MP de 2007. Composta a mesa de 3 
trabalho, pelos membros do biênio 2005/2006, a presidente em exercício do comitê, a 4 
Sra. Patrícia B. Fazano  deu inicio aos trabalhos, fazendo seus agradecimentos iniciais, 5 
justificou a ausência do Senhor Presidente e Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, 6 
Carlos Arruda Garms e passou a palavra para o Prefeito de Salto Grande Sr. 7 
Waldemar Correa, que agradece a todos pela presença e diz que o município esta a 8 
disposição do comitê. Passada a palavra ao secretario executivo, Sr. Edson Sabbag,  9 
ele informa que existe quorum para a reunião e dá inicio aos trabalhos. Colocada em 10 
votação foi aprovada a dispensa da leitura da ata. Em discussão foi aprovado o prazo 11 
de 10 dias para apresentação de sugestões para a mesma. Passando aos 12 
comunicados da secretaria executiva o Sr. Edson  Sabbag relatou brevemente a nova 13 
estrutura do Governo para tratar dos recursos hídricos no Estado. Relatou que o DAEE 14 
esta vinculado a Secretaria de Saneamento e Energia e não mais a de Meio Ambiente, 15 
a atuação do DAEE no Sistema de recursos hídricos deve ocorrer através de um 16 
convênio entre as Secretarias. Passada a palavra para o Sr. Geraldo Chagas, da 17 
CETESB, o mesmo comunicou que o Governador do estado e o Secretario de Meio 18 
Ambiente, aprovaram 21 projetos voltados para o meio ambiente, sendo que o 19 
engajamento das prefeituras municipais nesses projetos deverá gerar mais facilidade 20 
na liberação de recursos do Estado.  O Sr. Miguel , da Secretaria de Planejamento, 21 
informou que estão elaborando o PPA que orienta essas diretrizes, disponibilizando um 22 
site para a sociedade apresentar contribuições.O Sr. Edson Sabbag, retomando a 23 
palavra agradeceu e parabenizou o Capitão Sugar Ray , da Policia Ambiental de 24 
Marília, pelos painéis de educação ambiental exposto na entrada do local da reunião. 25 
Prosseguindo com a pauta da reunião fez uma breve explicação sobre o andamento da 26 
reunião e passou a palavra a Sra. Suraya  prestar os esclarecimentos necessários. 27 
Fazendo uso da palavra a Sra. Suraya fez uma breve apresentação do papel do 28 
Comitê, da composição do plenário e dos procedimentos para o processo de eleição 29 
dos novos membros. Após os esclarecimentos a reunião foi interrompida para a 30 
votação, sendo encerrada a 1ª reunião ordinária de 2007. Iniciando a segunda parte da 31 
reunião, e a 1ª reunião extraordinária de 2007, a Sra. Suraya  convoca os novos 32 
membros, para compor a mesa. O Sr. Edson  Sabbag  cumprimenta todos os membros 33 
e da posse ao novo plenário do Comitê, na seqüência apresenta os indicados pelos 34 
segmentos para a Diretoria do Comitê ,colocando em votação e aprovação a indicação 35 
do Sr. Oscar Gozzi  , Prefeito Municipal de Taruma para presidência do Comitê, do Sr. 36 
Nelson Vieira  do Sintaema para Vice Presidente e do Sr. Edson Sabbag  para 37 
Secretário Executivo, o que foi aprovado por unanimidade. A Sra Patrícia , cumprimenta 38 
todos os novos membros e, em nome do Presidente Carlos Arruda Garms, dá posse a 39 
nova Diretoria. O Sr. Oscar  fazendo uso da palavra agradeceu a sua indicação e o 40 
apoio que obteve na votação, diz que se empenhará para atender a todos e que está a 41 
disposição dos membros do Comitê, enfatizando que o comitê só se desenvolverá com 42 
eficácia  se existir a participação e a integração de todos. O Sr. Nelson Vieira, 43 
agradece a todos também pela sua vice-presidência, fez um breve comentário sobre a 44 
cobrança pelo uso da água e pediu as câmaras técnicas que se empenhem, pois o 45 
comitê precisa caminhar, só assim as coisas vão acontecer de forma eficaz. O sr. 46 
Oscar Gozzi agradeceu e parabenizou, ainda, o prefeito municipal de Cabrália 47 
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Paulista, Sr. Jacinto Zanoni Filho,  pela sua indicação para representar os Prefeitos do 48 
Médio e Alto Paranapanema no CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O sr. 49 
Edson  Sabbag  agradeceu a sua indicação pelo segmento do estado, e pela 50 
oportunidade do DAEE ser reconduzido á secretaria executiva. Fazendo referência a 51 
fala do Vice Presidente sobre a cobrança pelo uso da água, citou a intenção do 52 
Secretario Francisco Grazziano, de que pelo menos 14 comitês de bacias implantem a 53 
cobrança até 2010. O Sr. Edson  Sabbag explicou que os Planos de Bacias devem ser 54 
adequados para a implantação da cobrança, na seqüência deve ser feito um ato 55 
convocatório para os usuários dos recursos hídricos e com base em estudos o comitê 56 
definirá os valores da cobrança nas bacias.  Para desenvolver estas atividades propõe 57 
a criação de um grupo técnico de trabalho composto por 02 representantes dos 58 
Municípios, 04 usuários e 02 órgãos do Estado. Propõe que o segmento dos municípios 59 
seja composto por 01 município operado pela SABESP e 01 autônomo, sendo que foi 60 
aprovado o município de Salto Grande (não operado) e o município de Ubirajara 61 
(operado pela SABESP). O Sr. Cláudio questiona sobre a participação da sociedade 62 
civil neste grupo, o Edson  Sabbag  esclarece que todo o estudo será apresentado e 63 
discutido nas reuniões do Comitê  e a participação dos usuários é fundamental pois é 64 
quem irá pagar a conta, lembrou ainda que depois dos estudos deverão acontecer 65 
audiências públicas. O Senhor Presidente  lembrou que quando o grupo se reunir 66 
haverá uma ata e a mesma pode ser disponibilizada no site do comitê para os 67 
membros. O Sr. Manuel Queiros pergunta por que a necessidade de quatro entidades 68 
usuárias se fazem parte do mesmo segmento. O Edson  Sabbag , explica que são os 69 
usuários de água , são eles que mais pagarão pelo uso. O Sr. Julio  lembra que na lei 70 
de cobrança 70% dos votos da sociedade civil serão exercidos pelos usuários , Edson  71 
Sabbag  propõe ao Presidente que encaminhe a votação da proposta do GT de 72 
cobrança com nove membros ( 02 municípios, 04 usuários, CETESB, DAEE e 73 
SABESP), colocado em votação foi aprovado. Prosseguindo o Sr. Edson  Sabbag 74 
passa a palavra para o coordenador da CT de Planejamento, Sr. Emilio  para fazer a 75 
apresentação das deliberações a serem aprovadas. Iniciando o Sr. Emilio apresentou a 76 
Deliberação CBH-MP nº. 084/07 , que aprova diretrizes e critérios para distribuição dos 77 
recursos do FEHIDRO, destinados à área do CBH-MP. Após as manifestações o Sr. 78 
Presidente colocou a deliberação em votação sendo a mesma aprovada por 79 
unanimidade. Dando prosseguimento apresentou a Deliberação CBH/MP nº. 80 
085/07que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos à 81 
serem indicados ao FEHIDRO. Aberta a palavra o Sr. Osmar, do Instituto Florestal, 82 
ressalta a importância do índice anexo a esta deliberação, onde os tomadores alem dos 83 
critérios específicos devem preencher os critérios gerais.  Após as manifestações o Sr. 84 
Presidente colocou a deliberação em votação sendo a mesma aprovada por 85 
unanimidade. Prosseguindo o Sr. Emilio passou a apresentação da Deliberação CBH-86 
MP n.º86/07, que aprova prazo para apresentação de projetos para obtenção de 87 
recursos do FEHIDRO. Após os esclarecimentos e manifestações do plenário o Sr. 88 
Presidente colocou a mesma em votação sendo aprovada por unanimidade.  Após 89 
aprovação das deliberações o Sr. Presidente abre a palavra para manifestações do 90 
plenário. O Sr. Cláudio, ONG Águas do Serrote, se manifesta considerando o prazo 91 
para apresentação do projeto muito curto e questiona a possibilidade do aumento do 92 
mesmo. A Sra. Suraya , esclarece que o Comitê tem um prazo a ser cumprido, de 93 
acordo com o manual do FEHIDRO de deliberar seus projetos ate dia 30 de junho, 94 
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assim é inviável a prorrogação do prazo. O Sr. Presidente  sugere que no ano seguinte 95 
até fevereiro já se faça a votação dos critérios e pede o esforço de todos, o Sr. 96 
Oswaldo, da Fundação Florestal, sugere, como o valor e porcentual já estarão 97 
previamente estabelecidos, que o CBH aprove o cronograma e os critérios até 98 
dezembro restando assim mais tempo para o desenvolvimento dos projetos. O Sr. 99 
Edson  Sabbag  fazendo uso da palavra explica que as Câmaras Técnicas do Comitê, 100 
em função de alguns temas como a cobrança pelo uso da água, devem trabalhar 101 
integradas, assim sugere a indicação de um técnico do Comitê para articular este 102 
trabalho das câmaras técnicas propondo o Sr. Julio César Rosa, representante da 103 
Secretaria de Saneamento, que já atua nas Câmaras como membro pelo segmento do 104 
Estado. O Sr. Oscar  ressalta a importância deste trabalho, um articulador nas câmeras 105 
técnicas terá o papel fundamental de dar maior agilidade aos trabalhos, junto com os 106 
coordenadores das Câmaras. Colocado em votação é aprovado por unanimidade. 107 
Passada a palavra para o vice-presidente fazer as considerações finais, ele ressalta 108 
que o problema do prazo para entrega dos projetos já era esperado e pede o empenho 109 
e compreensão de todos. O Prefeito de Salto Grande, Sr. Valdemar agradece e 110 
parabeniza a secretaria executiva pelo evento, aos novos membros do comitê pela 111 
posse  e ressalta que o município esta de portas abertas ao Comitê, O Sr. presidente 112 
Oscar Gozzi , encerra a reunião agradecendo a todos pela participação.  113 


