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ATA CBH/MP/ 01 /2008. 1 
Aos vinte e cinco dias do mês de março de 2008, conforme convocação prévia realizou-se a 1ª 2 
reunião Ordinária do CBH MP de 2008, no Clube da SABESP, em Santa Cruz do Rio Pardo. 3 
Composta a mesa de trabalhos,o presidente do CBH MP, Sr Oscar Gozzi faz suas 4 
considerações iniciais, dando boas vindas aos membros e presentes na reunião e convida o 5 
Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente Sr. Antonio Marcio Cheranti, para compor 6 
a mesa representando o Sr. Prefeito Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo , Sr. Adilson Mira, 7 
na seqüência convida também para a mesa a Sra. Tânia Mara Gisa, representante do 8 
Presidente da CETESB, Sr. Fernando Reis. Com a palavra o Sr. Oscar Gozzi agradece o 9 
município anfitrião pela acolhida e faz breve explanação da pauta, lembrando que conforme 10 
aprovado em reunião anterior, em todas as reuniões do CBH-MP será ministrada uma palestra. 11 
O Sr. Nelson Vieira, vice presidente, faz suas considerações iniciais agradecendo ao Prefeito 12 
Municipal de Santa Cruz por receber o Comitê.  O Sr. Edson Sabbag cumprimenta a todos e 13 
informa que existe quorum para inicio dos trabalhos e propõe a dispensa da leitura da ata. O 14 
presidente Sr. Oscar coloca em votação a dispensada a leitura da mesma, sendo aprovada por 15 
unanimidade, e informa que os membros do CBH-MP terão 10 dias para solicitar modificações. 16 
A seguir passa a palavra para o Sr. Edson Sabbag para os comunicados da Secretaria.  17 
Informa que o Sr. Nelson Vieira indicou o Sr Luis Sergio e Emilio Prandi, técnicos do DAEE e 18 
coordenadores de Câmaras Técnicas dos CBHs para representarem o comitê nas discussões 19 
que a coordenadoria de recursos hídricos irá promover sobre os critérios de distribuição de 20 
recursos do FEHIDRO para os comitês.O Secretario Executivo comenta também que para 21 
estrada rural perante o novo Manual do FEHIDRO será necessário ter o plano de macro 22 
drenagem, outro item de destaque é a demanda induzida, que hoje é de 20% podendo chegar 23 
para 2009 em até 50%, aproveitando a palavra relata a participação do Secretario de Meio 24 
Ambiente, Francisco Grazziano, na plenária do CBH-AP em Garça no dia 26/03/08 para o 25 
lançamento do projeto regional de recuperação das áreas ripárias das nascentes dos rios 26 
Aguapeí e Peixe, O Presidente Sr Oscar Gozzi registra o alto nível dos membros das Câmaras 27 
Técnicas, suas competências e o grande nível dos profissionais que ali atuam, elaborando 28 
propostas técnicas para encaminharmos para São Paulo. O vice presidente Nelson Vieira 29 
explica que acompanhou desde o inicio as discussões do manual, esclarece que o 30 
COFEHIDRO é constituído por 12 pessoas, sendo 4 de cada segmento,  destacando que 31 
realiza essa sua incumbência com muito prazer.Continuando os comunicados o  Secretario 32 
Executivo Sr. Edson Sabbag comenta sobre a Conferência Macrorregional de Meio Ambiente 33 
realizada na cidade de Ourinhos e passa para o presidente do CBH-MP Sr Oscar Gozzi. O 34 
mesmo inicia parabenizando a secretaria executiva dos comitês de bacias hidrográficas dos 35 
rios Aguapeí e Peixe e Médio Paranapanema pela infra estrutura que disponibilizaram para o 36 
evento e informa que para nossa surpresa a audiência esta sendo analisada pela Coordenação 37 
da Conferência podendo ser impugnada, por motivos fúteis e imprecisos, informa que no 38 
momento esta acontecendo uma reunião do COE para tomarem a decisão da impugnação ou 39 
não. Fazendo uso da palavra a Sra. Luciene, de Ourinhos, comenta sua participação em duas 40 
conferências e relata que a de Ourinhos foi melhor organizada e articulada, comentando a 41 
democracia demonstrada. O Vice Presidente Sr Nelson Vieira também  comenta sua 42 
participação em duas Conferências sendo que a de Ourinhos foi realmente a melhor articulada. 43 
O Sr. Luis, da CATI de Assis, que participou de outras duas conferências desenvolvidas relatou 44 
que quando chegou a Ourinhos ficou impressionado com a organização e democracia nela 45 
demonstrada. O Presidente Sr Oscar Gozzi solicita que, caso seja impugnada a conferencia, a 46 
secretaria executiva que faça uma  moção informando e demonstrando a indignação do comitê. 47 
Colocado em votação foi aprovada.  O Presidente Oscar Gozzi , tendo em vista uma solicitação 48 
do Vice Presidente,Sr Nelson Vieira, referente às PCHs, questiona se a Câmara Técnica  49 
poderia fazer os estudos para estas questões. O Secretario Executivo Sr Edson Sabbag fala da 50 
preocupação de passar esta responsabilidade para a Câmara Técnica, considera muito 51 
complicado, esclarece que o certo seria que a mesma tivesse uma consultoria para emissão de 52 
pareceres. O Presidente Sr Oscar Gozzi propõe atribuir a Câmara Técnica convidar outro 53 
participantes (como os usuários) para participar das discussões. O Sr. Manuel, de Paraguaçu 54 
Paulista, solicita que representantes da sociedade civil possam participar da discussão. O 55 
Presidente dando seqüência na pauta passa a palavra para o Eng° Antonio Carlos Galvão de 56 
Melo, para proferir palestra sobre Credito de carbono, destacando a importância da mesma . 57 
Após a apresentação foi aberta a palavra aos membros para suas considerações. Concluídas 58 
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as manifestações o Sr Presidente agradeceu ao palestrante e dando continuidade á reunião 59 
passa a palavra para o Vice Presidente que comenta sobre a possibilidade de trazer para o 60 
Comitê uma palestra sobre carvão ecológico. O Sr. Luis, do IDR, sugere uma palestra sobre 61 
reserva legal de mata dos proprietários rurais. Prosseguindo na pauta da reunião o Presidente 62 
ressalta que o comitê é democrático e que tudo é discutido em plenário, não deixando passar 63 
nada sem aprovação, as câmaras técnicas analisam a parte técnica, sendo muito complicado 64 
as vezes e até causando conflitos, esclarece que a mesma tentou buscar uma forma coerente 65 
e justa para pontuação dos projetos. Passa a palavra ao Sr Edson Sabbag fazer a 66 
apresentação das deliberações. Com a palavra o Secretário pede para os membros da câmara 67 
técnica se apresentamre para o colegiado e na seqüência passa a palavra para o Sr Emilio 68 
Prandi apresentar as deliberações. Após breve esclarecimento o Sr. Emilio apresentação a 69 
deliberação CBH/MP/96/08, que aprova a pontuação dos projetos apresentados ao FEHIDRO.  70 
Após manifestações do plenário o Presidente Oscar Gozzi coloca em votação a deliberação 71 
CBH/MP/96/08 que é aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr Emilio passa para a 72 
deliberação CBH/MP/97/08 que indica prioridades de investimento do FEHIDRO. O Sr. 73 
Presidente coloca em discussão e após manifestações em votação sendo aprovada por 74 
unanimidade. Na seqüência passa a palavra para a Sra. Suraya que apresenta a deliberação 75 
CBH/MP/98/08 que dispõe recursos para o VI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 76 
Recursos Hídricos. O Presidente Oscar Gozzi coloca em discussão e votação, sendo aprovada 77 
por unanimidade. Voltando a palavra para o Sr Emilio Prandi ele apresenta a deliberação 78 
CBH/MP/99/08, que aprova projetos regionais para obtenção de recurso da demanda induzida 79 
do FEHIDRO. Sr Emilio Prandi explana sobre o Projeto Aqüíferos e sua importância regional e 80 
local, pois em muitos municípios as águas subterrâneas é a maior fonte de abastecimento. O 81 
Presidente, após manifestações do plenário coloca a deliberação em votação, sendo aprovada 82 
por unanimidade. Aberta a palavra aos membros do Comitê o Sr. José Carlos da ESAPP, 83 
sugere que em todas as reuniões sejam feitas palestras técnicas. O Sr. Manuel , da Ong 84 
Salvar, manifesta que fica muito feliz por ver a sociedade civil cada vez mais ativa, PCHs são 85 
obras que podem trazer beneficio para o município e pede que tenha mais participação da 86 
sociedade nessa discussão.  O Sr. Geraldo Chagas, da CETESB, faz um ato de louvor a 87 
Câmara técnica pelo seu trabalho. O Sr. Djalma, da SABESP convida todos ao 1º Congresso 88 
Interestadual de Saneamento Ambiental que será realizado em Presidente Prudente no dia 02 89 
e 03 de Abril. O Capitão Sugar Ray ressalta a competência da secretaria executiva na 90 
assessoria ao Comitê e comenta que dos comitês que participa o MP esta muito a frente dos 91 
outros.  Com a palavra a Sra Vice Prefeita de Santa Cruz do Rio Pardo, Sra. Tânia Mara faz 92 
suas considerações finais em nome do Prefeito. O Sr. Edson Sabbag parabeniza a câmara 93 
técnica e considera fundamental que todas as ações a serem priorizadas pelo Comitê passem 94 
pela Câmara Técnica pois ela que dá todo suporte técnico para as decisões do comitê. O Vice 95 
presidente Sr. Nelson Vieira comenta a falta de participação do conselheiro do CRH Jacinto 96 
Zanone nas reuniões e pede para os prefeitos sentarem e conversarem com o mesmo solicitar 97 
que de uma posição para o comitê. Na seqüência a vice prefeita de Santa Cruz do Rio Pardo 98 
parabeniza o colegiado. O Presidente Sr. Oscar Gozzi encerrando a reunião agradece a 99 
prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo por receber o comitê e declara encerrada a reunião.            100 


