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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO CBH-MP 1 

Aos vinte e seis dias do mês de Maio de 2010, às 10:00 horas, no Clube Saci, em na cidade de 2 

Quatá/SP realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2010 do CBH-MP, conforme convocação 3 

específica. Composta a mesa dos trabalhos pelo Presidente do Comitê e Prefeito de Fernão, 4 

Exmo. Sr. Adelcio Aparecido Martins, Sr. Edson Geraldo Sabbag, Secretário Executivo, Júlio 5 

César Rosa, Vice Presidente, Exmo. Sr. Marcelo de Souza Pecchio, Prefeito Municipal de 6 

Quatá, Sr. Oscar Gozzi representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pelos 7 

membros titulares do Comitê, conforme listas específicas. Dando boas vindas a todos, o 8 

Presidente Adelcio agradeceu ao Prefeito Anfitrião, Prefeito Municipal de Quatá, Exmo. Sr. 9 

Marcelo pela recepção ao Comitê de Bacias e passou a palavra para suas boas vindas, o 10 

Exmo. Sr. Prefeito deu boas vindas aos membros e demais presentes e ressaltou a satisfação 11 

de receber a reunião do Comitê no município de Quatá. Lembrou que o dia 26 é o “Dia do 12 

Desafio”, convidando a todos os presentes para 05 minutos de exercícios físicos, coordenado 13 

pela professora de Educação Física do município. Após a realização dos exercícios físicos, 14 

prosseguindo a reunião, o Sr. Sabbag informou a existência do quorum necessário para início 15 

da reunião do Comitê. Passada a palavra para as considerações iniciais, o Sr. Júlio César 16 

Rosa, Vice Presidente do CBH MP, ressaltou a importância da reunião, onde serão indicados 17 

projetos, pelo Comitê, para obtenção de recursos do FEHIDRO. Com a palavra o Secretário 18 

Executivo, Sr. Edson Sabbag, fez suas considerações e lembrou que, conforme combinado, os 19 

documentos da reunião foram disponibilizados no site do Comitê sendo responsabilidade de 20 

cada membro imprimir e trazer os mesmos para a reunião. Iniciando os trabalhos, solicitou a 21 

dispensa da leitura da Ata. Colocada em votação, a proposta de dispensa foi aprovada por 22 

todos. O Sr. Presidente informou que os membros do Comitê terão 10 dias para encaminharem 23 

eventuais correções da mesma a Secretaria Executiva do Comitê, colocada em votação a ATA 24 

foi aprovada por unanimidade. Passando aos comunicados, o Sr. Edson informou que o Fórum 25 

Paulista de Comitês de Bacias realizou sua primeira reunião de 2010, dia 23 de abril passado, 26 

em Piracicaba. Entre os temas debatidos, a Sociedade Civil encaminhou oficio ao Fórum 27 

solicitando apoio junto a CRHi/SMA - Coordenadoria de Recursos Hídricos para que o 28 

FEHIDRO subsidie as despesas de participação  de seus representantes nos colegiados. 29 

Sabbag informou que o documento foi encaminhado para a Coordenadoria de Recursos 30 

Hídricos na Secretária de Meio Ambiente. Prosseguindo com os comunicados lembrou que na 31 

reunião passada todas as entidades do Comitê foram convidadas a participar das 32 

comemorações da Semana da Água 2010, bem como do evento de encerramento realizado em 33 

Ourinhos. Com a palavra o Coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Sr. 34 

Carlos Eduardo fez suas considerações sobre o evento solicitando a todos o envio dos 35 

relatórios das atividades realizadas, informou ainda sobre a discussão e elaboração do 36 

Programa de Educação Ambiental para o CBH-MP que a CT está discutindo. Para embasar as 37 

ações a serem previstas neste programa será utilizado o resultado do Questionário de 38 

levantamento do perfil e mapeamento das principais dificuldades encontradas pelos membros 39 

do Comitê, preenchido por alguns membros na reunião passada. Retornando a palavra para o 40 
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Secretário Executivo, e, finalizando os comunicados da Secretaria Executiva, Sr. Sabbag 41 

informou que a CPTI, empresa tomadora dos recursos do FEHIDRO para o Estudo da 42 

Cobrança pelo Uso da Água, está finalizando o processo de licitação dos serviços do projeto e 43 

deve iniciar os trabalhos de cadastramento nos próximos meses. Passando ao próximo item de 44 

pauta, o Sr. Presidente passa a palavra ao Senhor Norberto Castro Vianna, da Duke Energy, 45 

para a Palestra: Enfrentando a infestação do mexilhão-dourado no Rio Paranapanema.  Após a 46 

apresentação, foi aberta a palavra aos membros do Comitê para suas considerações. 47 

Prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente passou a palavra a Sra. Suraya para 48 

apresentação da Deliberação CBH-MP/122/2010, que apóia a criação do Comitê da Bacia 49 

Hidrográfica do Rio Paranapanema. Com a palavra a Sra Suraya fez um breve relato sobre as 50 

reuniões do GT Paranapanema ocorridas nos estados de São Paulo e do Paraná, explicou que 51 

a intenção do Grupo é apresentar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, até outubro, a 52 

proposta de criação do Comitê do Paranapanema, integrando os dois Estados, para tanto, 53 

deverá ser unido ao processo, cartas de adesão dos Prefeitos Municipais e da Sociedade Civil 54 

dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Aberta a palavra aos membros do Comitê 55 

o Sr. Oscar Gozzi ressaltou a importância do apoio dos Comitês no processo de instalação do 56 

Comitê Federal. O Sr. Habib questionou sobre o encaminhamento das adesões da Sociedade 57 

Civil. A Sra Suraya informou que primeiro estão sendo solicitadas as adesões dos Municípios, 58 

sendo que à Sociedade Civil a adesão será encaminhada nos próximos meses. Colocada em 59 

votação a Deliberação CBH-MP/122/2010 foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a 60 

pedido do Sr. Presidente, Sra. Suraya apresenta a Deliberação CBH-MP/123/2010, que 61 

aprova projeto regional para obtenção de recursos do FEHIDRO, a Sra Suraya fez uma breve 62 

apresentação da proposta de realização do VIII Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em 63 

Recursos Hídricos que neste ano contará com a organização de 20 Comitês de Bacias do 64 

Estado. Após os esclarecimentos foi colocada em votação a Deliberação CBH-MP/123/2010 65 

sendo aprovada por todos. Passando a palavra para o Coordenador da Câmara Técnica de 66 

Planejamento e Avaliação, Sr. Emilio Carlos Prandi, apresentou a Deliberação CBH-67 

MP/124/2010, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de 68 

investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2010. Sr. Emilio fez inicialmente um 69 

breve relato sobre os projetos protocolados junto a Secretaria Executiva, enfatizando que 70 

quase 50% dos mesmos foram inabilitados por não terem observado os requisitos mínimos e 71 

documentos necessários aprovados pelo Comitê em Deliberação. Em função disto a Secretaria 72 

Executiva realizará no próximo dia 07 de junho, no DAEE localizado na cidade de Marília, 73 

um “Treinamento Básico para a Tomada de Recursos do FEHIDRO 2010” para todos os 74 

interessados esclarecerem suas duvidas quanto a as deliberações do Comitê. Prosseguindo, o 75 

Coordenador da CT-PAS apresentou a Deliberação CBH-MP/124/2010. Após os 76 

esclarecimentos a Deliberação CBH-MP/124/2010 foi colocada em votação e aprovada por 77 

todos.  Com a palavra, a Sra Suraya, fez a apresentação da Deliberação CBH-MP/125/2010 78 

que aprova novo prazo para apresentação de projetos ao FEHIDRO 2010, referente ao Saldo 79 

de Recursos, esclareceu que os tomadores que já foram contemplados com recursos do 80 
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FEHIDRO 2010 não poderão apresentar novo pleito. Aberta a palavra o Exmo. Sr. Prefeito de 81 

Palmital sugere que os tomadores já contemplados possam apresentar mais um projeto 82 

mesmo que fique em uma carteira para atendimento com eventuais saldos. O Sr. Sabbag 83 

esclarece que a Deliberação do Comitê estabelece apenas uma solicitação por tomador, mas 84 

propõe que se houver necessidade o Comitê abra novo prazo para apresentação de projetos. 85 

Sr. Geraldo, da Associação dos Engenheiros de Paraguaçu Paulista, questiona se a 86 

associação pode ser tomadora de recursos do FEHIDRO. O Sr. Sabbag informa que é 87 

necessário atender ao pré requisitos da Lei Estadual 7663/1991, mas a principio sim, pelo 88 

segmento da Sociedade Civil. Após esclarecimentos, o Sr. Presidente coloca a Deliberação 89 

CBH-MP/125/2010 em votação, sendo aprovada por todos. Com a palavra, o Sr. Emilio Carlos 90 

Prandi apresenta a Deliberação CBH-MP/126/2010 que aprova projetos regionais para 91 

obtenção de recursos do FEHIDRO. Esclarece que estão sendo propostos dois projetos: 92 

Implantação da Cobrança Pelo Uso da Água e outro sobre o Diagnóstico da Bacia do Pari. 93 

Ressaltou ainda que os dois projetos são de interesse do Comitê. Após esclarecimentos, foi 94 

colocada em votação a Deliberação CBH-MP/126/2010 sendo aprovada por todos. Como 95 

ultimo informe da Reunião, o Sr. Presidente passa a palavra para o Sr. Airton do Instituto GIA, 96 

do Estado do Paraná, que está desenvolvendo um projeto dentro do Programa de Parques 97 

Aquicolas Continentais (PPAC) em parceria com o Ministério da Pesca e Aqüicultura, para uma 98 

breve fala sobre o programa. Após as considerações iniciais o Sr. Airton informou que o projeto 99 

está em fase inicial e que em breve deverá retornar ao Comitê com mais informações. Aberta a 100 

palavra aos membros do Comitê o Sr. Moisés (ABCE) falou sobre o processo de Revisão do 101 

Plano Nacional de Recursos Hídricos, afirmando considerar fundamental o acompanhamento 102 

deste processo. O Sr. Manoel (ONG Salvar) solicitou a Secretaria Executiva do Comitê que dê 103 

posse aos membros suplentes cujos titulares não estejam participando das reuniões cumprindo 104 

o Estatuto do Comitê. O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, Sr. Ediney 105 

Taveira Queiroz, fez uma breve apresentação e pediu apoio ao Comitê para desempenhar 106 

suas funções junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Sr. Vice Presidente, Júlio, 107 

parabenizou pela reunião e falou da importância da capacitação e mobilização do Comitês para 108 

estas questões que foram discutidas na reunião. O Sr. Oscar Gozzi, representante da SMA fez 109 

uma breve fala sobre o Programa Adote uma nascente e solicitou a todos que acessem o site 110 

da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e cadastrem as nascentes do município. Ressaltou 111 

ainda a importância do Plano Municipal de Saneamento sugerindo que os municípios 112 

apresentem este projeto ao FEHIDRO. Após as considerações do plenário, o Sr. Presidente 113 

questionou qual município desejaria sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovado o 114 

município de Pedrinhas Paulista. O Presidente Adelcio, finalizou a reunião agradecendo a 115 

todos os presentes e em especial ao Exmo. Sr. Prefeito de Quatá Marcelo Pecchio pela 116 

acolhida.Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião as 12h30. 117 


