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ATA CBH/MP/001/2009 1 

Aos doze dias do mês de março de 2009 no município de Fernão, no auditório da Associação 2 

Cultural e Recreativa realizou-se a 1ª reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio 3 

Paranapanema. A secretária executiva adjunta Sra. Suraya Modaelli inicia a reunião desejando 4 

boas vindas a todos e na seqüência informa que foram realizadas reuniões preparatórias dos 03 5 

segmentos que compõem o comitê, sendo eleitos os seus representantes. A seguir passa a leitura 6 

da Deliberação CBH-MP103/2009 que aprova indicação dos membros para o biênio 2009/2010, 7 

convidando-os para compor a mesa de trabalho. Composta a mesa a Sra. Suraya passou a leitura 8 

dos indicados por cada segmento para compor a Diretoria do Comitê , sendo indicado para 9 

Presidente o Sr Adélcio Aparecido Martins, prefeito do município de Fernão, para vice presidente o 10 

Sr Julio Rosa, da ADERP de Assis e para secretario executivo o Sr. Edson G. Sabbag, Diretor do 11 

DAEE- Bacia do Peixe Paranapanema. Colocado em votação os representantes indicados foram 12 

aprovados pelo plenário. Neste momento a Sra Suraya passa a palavra ao Sr. Adelcio para que dê 13 

prosseguimento aos trabalhos e convida o Sr. Oscar Gozzi, representando o secretario de Meio 14 

Ambiente Xico Graziano para compor a mesa. Com a palavra o Sr Adelcio Martins agradece aos 15 

membros do Comitê pela sua indicação para presidência, fala da sua disposição de acompanhar os 16 

trabalhos das Câmaras Técnicas e dando seqüência passa aos comunicados da presidência 17 

relatando o evento ocorrido no dia 06 de março na cidade de Londrina-PR, no qual a pauta foi a 18 

integração dos Comitês de Bacias que compõem o Rio Paranapanema nos Estados de São Paulo 19 

e Paraná. Com a palavra o vice presidente Sr. Julio deseja boas vindas a todos e agradece sua 20 

indicação para vice presidência, ressaltando o caráter tripartite do Comitê e o papel da sociedade 21 

civil neste colegiado. Passando a palavra para o Sr. Edson Sabbag o mesmo agradece pela sua 22 

indicação, faz um breve comentário sobre o funcionamento do Comitê, ressaltando o trabalho das 23 

câmaras técnicas, finaliza fazendo um breve comentário sobre a pauta da reunião. Com a palavra o 24 

Sr. Oscar Gozzi destaca a importância dos Comitês para o desenvolvimento dos recursos hídricos. 25 

Fazendo uma retrospectiva de sua atuação no comitê ressalta que no cargo de assessor do 26 

Secretário de Meio Ambiente, que agora ocupa, terá como função fazer a interlocução com os 27 

comitês de bacias hidrográficas. Ainda com a palavra fez um breve comentário sobre o encontro 28 

em Londrina-PR, ressalta a satisfação do secretario Xico Graziano com a participação dos prefeitos 29 

municipais e os técnicos de São Paulo. Dando prosseguimento a pauta da reunião o Sr. Edson 30 

Sabbag informa que há quorum para iniciar os trabalhos e solicita a dispensa da leitura da ata. O 31 

Presidente Sr Adelcio Martins coloca em votação a dispensa a leitura da ata e sua aprovação, 32 

sendo aprovada por unanimidade. O Sr. Edson informou que caso seja necessária alguma 33 

alteração na ata será dado um prazo de 10 dias para o encaminhamento á secretaria executiva. 34 

Passando aos comunicados da Secretaria informou que o  CBH-MP está atualizando seu banco de 35 

dados e solicita aos interessados que acessem o site www.mp.sigrh.sp.gov.br , ressaltando a 36 

importância de todos os membros manterem seus endereços eletrônicos atualizados, pois as 37 

comunicações do Comitê serão feitas utilizando-se desta ferramenta. Prosseguindo falou sobre a 38 

articulação com o Estado do Paraná, visando a gestão do rio Paranapanema , informou que para 39 

isso foi criado um grupo de trabalho interestadual onde cada comitê deve indicar dois técnicos para 40 

sua composição , assim para o  CBH-MP está indicando o Geólogo  Emilio Carlos Prandi e a Engª 41 

Suraya Modaelli. O Presidente Sr Adelcio Martins coloca em votação a indicação dos técnicos 42 

sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Edson fez suas considerações sobre a 43 

Indicação do representante pelos municípios para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos 44 

(CRH), onde o CBH-MP é titular de uma vaga e o CBH-Pontal do Paranapanema suplente, sendo 45 

indicado o Prefeito de Paraguaçu Paulista Sr Carlos Arruda Garms . Finalizando os comunicados 46 

alertou os interessados em apresentar projetos ao FEHIDRO 2009 que os tomadores que tiverem 47 

projetos abertos de 2006 para trás e de 2007 e 2008 não iniciado ou paralizado não poderão 48 

apresentar novos projetos até a regularização da situação junto ao Fundo.  Com a palavra a Sra. 49 
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Suraya Modaelli informa sobre a realização da semana da água de 23 a 27 de março, onde os 50 

municípios e as entidades membros do CBH-MP são convidadas a realizar atividades, voltadas a 51 

preservação e conservação dos recursos hídricos, informa que as atividades realizadas devem ser 52 

cadastradas no site do CBH-MP e após a realização da mesma enviar um relatório das atividades 53 

desenvolvidas para a secretaria executiva, lembrou que as ações de educação ambiental são 54 

critérios de pontuação para o comitê. Com a palavra o Sr. Edson Sabbag apresentou aos membros 55 

o calendário de atividades do CBH-MP para 2009, sendo de 23 a 27 de março Semana da água; 56 

de 01 à 04 de setembro de 2009 – VII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental e Recursos 57 

Hídricos; Novembro de 2009 XI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; e até 58 

dezembro de 2009 a contratação do estudo sobre a cobrança do uso da água.  Passada a palavra 59 

para o Presidente o mesmo justifica a ausência do Prefeito municipal de Paraguaçu Paulista Sr 60 

Carlos Arruda Garms, passando a palavra ao Sr Emilio Carlos Prandi para que apresente as 61 

deliberações. Com a palavra o Sr. Emilio passa a apresentação da deliberação CBH-MP 104/2009 62 

que aprova diretrizes e critérios para distribuição de recursos ao FEHIDRO. O Sr Edson Ambrosio, 63 

DEPRN solicita que os tomadores encaminhem com antecedência os projetos, pois é necessário 64 

30 dias para o órgão conceder o parecer técnico. O Sr Osvaldo da Fundação Florestal sugere que 65 

para obras de controle de erosão rural e recuperação de mata ciliar seja solicitada a anuência do 66 

proprietário. O Sr Luis Pavão, CATI, solicita que os municípios fiquem atentos as pendências de 67 

contratos, para evitar problemas na hora de solicitar novos recursos. O Presidente Sr Adelcio, após 68 

as manifestações coloca em votação a deliberação CBH-MP/104/2009 que é aprovada por 69 

unanimidade. O Sr Emilio apresenta a deliberação CBH-MP/105/ 2009, que aprova critérios para 70 

fins de pontuação e hierarquização. Aberta a palavra para discussão em plenário o Sr. Osvaldo da 71 

Fundação Florestal sugere  que seja alterada a redação onde fala sobre recomposição ciliar e 72 

produção de mudas, de forma independente,  para recomposição ciliar com produção de mudas,  73 

após algumas considerações o Sr. Presidente coloca a Deliberação em votação sendo aprovada 74 

por unanimidade. O Sr Emilio dando seqüência apresenta a deliberação CBH-MP106/2009, que 75 

aprova os projetos regionais do CBH-MP: Estudo da cobrança pelo uso da água e o VII Diálogo 76 

Interbacias Hidrográficas em Educação Ambiental e Recursos Hídricos. O Presidente Sr Adelcio 77 

abre para discussão em plenário. A Sr Daercy da APTA, questiona o que envolve o estudo e quem 78 

faz o estudo relacionado à cobrança pelo uso dos recursos hídricos. O Sr Emilio explica que  o 79 

estudo deve inicialmente criar índices para elaborar o valor da cobrança, além da elaboração de 80 

um diagnóstico mais detalhado, ressaltou que várias entidades estão desenvolvendo os estudos no 81 

Estado. Após as considerações em plenário o Sr. Presidente coloca a Deliberação em votação 82 

sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra o secretario executivo Sr Edson Sabbag se 83 

manifesta preocupado com alguns pré requisitos do MPO (Manual de Procedimentos Operacionais) 84 

2008, em especial para controle de erosão rural onde é necessário o Plano Diretor de Controle de 85 

Erosão, em elaboração pela CATI, mas não disponibilizado. Informou que já foi solicitado 86 

esclarecimentos á CRHi e a secretaria está aguardando a resposta.. O Presidente Sr Adelcio abre 87 

a palavra para as considerações do plenário. O Sr. Paulo Wilson, CETESB, faz um breve relato 88 

sobre os 21 projetos estratégicos da Secretaria do Meio Ambiente, em especial o Esgoto tratado 89 

com a expectativa de que ate 2010 o Médio Paranapanema tenha 100% de esgoto tratado e  90 

quanto ao projeto lixo mínimo onde espera-se  ate 2010 acabar com os lixões a céu aberto. Com a 91 

palavra o Vice presidente Julio propôs ao comitê uma moção de aplausos para o secretario Xico 92 

Graziano pela indicação como assessor do Sr. Oscar Gozzi., sendo aprovado por unanimidade. 93 

Após a manifestação de vários representantes de Secretarias do Estado, que atuam no Médio 94 

Paranapanema, o representante do Município de Itatinga ofereceu espaço para sediar a próxima 95 

plenária do Comitê, sendo aprovado por unanimidade. Assim nada mais havendo a tratar o Sr. 96 

Presidente deu por encerrada a reunião. 97 


