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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos vinte e quatro dias do mês de março, às 10h00, no salão de festa Serv-Já, em Palmital/SP, 2 

realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do CBH-MP. Com a palavra, a Sra. Suraya Modaelli 3 

convidou os membros titulares para tomarem assento à mesa dos trabalhos, sendo 4 

empossados por aclamação para compor o Plenário do CBH-MP referente ao Biênio 5 

2011/2012. A seguir, cumprindo o que estabelece o Estatuto do Comitê, foram indicados 6 

(durante as reuniões preparatórias dos segmentos) e empossados os membros para compor a 7 

Diretoria do Comitê para o referido Biênio. Para Presidente, o Prefeito Municipal de Palmital, 8 

Exmo. Senhor Reinaldo Custódio da Silva (Segmento Municípios); para Vice-Presidente, o 9 

Representante da ONG SALVAR, Senhor Manuel Amilcar dos Santos Queiroz (Segmento 10 

Sociedade Civil); e, para Secretaria Executiva, o Senhor Edson Geraldo Sabbag, do 11 

Departamento de Águas e Energia Elétrica (Segmento Estado). Empossada a Diretoria, a 12 

palavra foi passada para o Senhor Presidente para condução da reunião. Com a palavra, o 13 

Presidente Reinaldo agradeceu a todos pela sua indicação, em especial ao Prefeito Adelcio, 14 

pela condução dos trabalhos do Comitê na última gestão referente ao Biênio 2009/2010. Falou 15 

sobre os desafios que os Prefeitos estão enfrentando na administração municipal e ressaltou a 16 

responsabilidade que assume hoje como Presidente do Comitê do CBH-MP, enfatizando ainda 17 

que acompanha os trabalhos desde sua instalação e que conta com o apoio de todo o Plenário 18 

para conduzir os trabalhos em andamento e priorizados pelo Comitê. Falou brevemente de sua 19 

vida profissional, ressaltando os trabalhos desenvolvidos. Passada a palavra para o Vice-20 

Presidente, o Senhor Manuel fez um agradecimento a Deus pela reunião e falou de sua 21 

satisfação em assumir a Vice-Presidência, ganhando a oportunidade de poder colaborar mais 22 

ainda com o Comitê. Agradeceu aos membros do Comitê que já passaram pela Vice-23 

Presidência e se colocou à disposição para o que for necessário. Com a palavra o Secretário 24 

Executivo Sabbag agradeceu ao Prefeito Reinaldo pelo acolhimento desta Reunião Plenária do 25 

Comitê e ao Prefeito Adelcio pelo trabalho realizado no último Biênio. Agradeceu em especial 26 

ao segmento do Estado pela confiança e pela indicação do DAEE em continuar secretariando 27 

os trabalhos e as atividades do CBH-MP. Passada a palavra ao Exmo Prefeito Adelcio Martins, 28 

Prefeito de Fernão, ex-presidente do CBH-MP, o mesmo parabenizou a nova diretoria do 29 

Comitê e desejou sucesso com a continuidade dos trabalhos. Iniciando a pauta da reunião, o 30 

Presidente Reinaldo lembrou a todos que nesta semana, de 21 a 25 de março, o Comitê está 31 

comemorando o Dia Mundial da Água 2011, convidando para apresentar o tema o Senhor 32 

Mario César, membro do CBH-AP e convidado nesta Reunião. Com a palavra o Senhor Mário 33 

apresentou o tema deste ano decretado pela ONU “Água para as Cidades – Respondendo ao 34 

Desafio Urbano”. Na sequência, o Senhor Presidente convidou o Senhor Cláudio Sampaio, da 35 

ONG Águas do Serrote, para apresentar o MOVIMENTO ONGUINHA. Sr. Claudio fez uma 36 

breve apresentação do Movimento ressaltando o envolvimento das crianças do Município de 37 

Duartina e passou à apresentação das crianças. Dando continuidade, o Presidente do Comitê 38 

agradeceu às crianças e à ONG Águas do Serrote pela apresentação e passou a palavra ao 39 

Secretário Executivo para continuidade da pauta. Com a palavra o Secretário Sabbag informou 40 
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aos membros do Comitê que a partir da próxima reunião não serão disponibilizadas as pastas 41 

com o material a ser discutido na mesma, sendo responsabilidade de cada membro trazer seu 42 

material impresso e já apreciado. Na sequência solicitou a dispensa da leitura da ata, que foi 43 

aprovada por todos. Colocada em votação, a ATA da reunião anterior foi aprovada por 44 

unanimidade. Passando aos comunicados, o Sr. Sabbag informou que os contratos FEHIDRO 45 

2010 deverão ser assinados dia 19 de Abril durante reunião do CRH - Conselho Estadual de 46 

Recursos Hídricos. Fez ainda um breve relato sobre a instituição da SSRH - Secretaria de 47 

Saneamento e Recursos Hídricos e sobre o processo de transição entre Secretarias da CRHi - 48 

Coordenadoria de Recursos Hídricos e do FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o 49 

que atrasou a elaboração dos contratos. Ressaltou a importância do investimento do Comitê 50 

em planejamento, propondo que municípios com população menor que 40 mil habitantes 51 

possam fazer projetos de micro e macro drenagem e, para população superior a 40 mil, planos 52 

de macro drenagem. Ressaltou ainda que, com estes planos, a Região já tem uma carteira de 53 

projetos passível de receber recursos, citando alguns municípios que já assinaram convênios 54 

com os Governos Estadual e Federal. Quanto às estradas rurais, falou sobre a necessidade de 55 

diminuir o assoreamento nos rios em função de obras que são executadas muitas vezes de 56 

forma inadequada. Outro trabalho que o Secretário Executivo ressaltou foi o de saneamento 57 

rural, e informou que a SSRH deve lançar um programa com este tema em breve. Assim, 58 

enfatizou que o Comitê deve investir criteriosamente os recursos do FEHIDRO, em especial em 59 

Planejamento. Como último comunicado, falou sobre a aprovação pelo Conselho Nacional de 60 

Recursos Hídricos, no âmbito interestadual, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 61 

Paranapanema, que em breve deve iniciar a etapa de mobilização junto aos Comitês de Bacias 62 

dos Estados de São Paulo e Paraná. Aberta a palavra, o Prefeito de Tarumã, Sr. Jairo, relatou 63 

que a ANA - Agência Nacional de Águas, deve financiar projetos para o REUSO da Água e 64 

abrir um edital no próximo mês para isso. Lembrou que o CIVAP está organizando um curso 65 

nos dias 06, 07 e 08 de Abril para ensinar como fazer o cadastro no SICOV. Prosseguindo, o 66 

Presidente passou a palavra ao Senhor Antonio Saad, da Empresa IRRIGART, para 67 

apresentação sobre o andamento do Estudo da Cobrança.  Após a apresentação do trabalho, o 68 

Sr. Saad fez a entrega oficial do Relatório de Cadastro ao Comitê de Bacias. O Senhor 69 

Presidente agradeceu ao Senhor Saad pela apresentação e passou a palavra ao Senhor Emilio 70 

Prandi, coordenador da CT-PAS - Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento, 71 

para apresentação das Deliberações. Com a palavra o Senhor Emilio apresentou a Deliberação 72 

CBH-MP/134/2011, que aprova a indicação e dá posse aos representantes dos Segmentos do 73 

Estado, Sociedade Civil e Municípios para comporem o Plenário e a Diretoria Executiva do 74 

CBH-MP para o Biênio 2011/2012. Aberta a palavra para as considerações do Plenário e, após 75 

os esclarecimentos, a Deliberação CBH-MP/134/2011 foi colocada em votação, sendo 76 

aprovada por todos. Prosseguindo, o Senhor Emilio apresentou a Deliberação CBH-77 

MP/135/2011, que aprova diretrizes para distribuição dos recursos do Fehidro 2011 destinados 78 

à área do CBH-MP. Aberta a palavra para as considerações do plenário, o Sr. Geraldo, da 79 

Associação dos Engenheiros de Paraguaçu Paulista, questionou por que não precisa de ART 80 
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para os Termos de Referência. O Senhor Sabbag informou que foi feita consulta junto ao 81 

CREA sobre esta questão. Após os esclarecimentos a Deliberação CBH-MP/135/2011 foi 82 

colocada em votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo, o Senhor Emilio apresentou a 83 

Deliberação CBH-MP/136/2011, que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização 84 

dos investimentos a serem indicados pelo CBH-MP ao Fehidro 2011. Aberta a palavra para as 85 

considerações do plenário, o Senhor Cláudio, ONG Águas do Serrote, questionou se o item 86 

continuidade de projeto, para o caso de reflorestamento, pode ser inserido. Colocada em 87 

votação, foi aprovada a inclusão deste tema. Após os esclarecimentos a Deliberação CBH-88 

MP/136/2011 foi colocada em votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo, o Senhor 89 

Presidente abriu a palavra para os Assuntos Gerais, solicitando que os membros se 90 

apresentassem e fizessem suas considerações sobre a reunião. Todos os membros se 91 

apresentaram, sendo que o Prefeito de Tarumã, Sr. Jairo, solicitou que o comitê disponibilize a 92 

palestra apresentada sobre o Dia Mundial da Água no site do Comitê. A seguir, o Senhor 93 

Presidente abriu a palavra aos Prefeitos que tenham interesse em sediar a próxima reunião, no 94 

dia 28 de julho, sendo aprovada a realização no município de Cândido Mota. Com a palavra 95 

para suas considerações, o Vice-Presidente, Sr. Manuel, fez um agradecimento especial aos 96 

membros da CT-PAS, bem como ressaltou a participação das crianças do Movimento 97 

Onguinha, convidando todos a fazerem uma reflexão sobre o futuro que queremos. Com a 98 

palavra para suas considerações finais, o Secretário Executivo Sabbag agradeceu mais uma 99 

vez ao Prefeito Adelcio pela colaboração ao Comitê, solicitando aos membros da Câmara 100 

Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento para que se apresentassem, enaltecendo o 101 

trabalho da mesma. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Reinaldo, em nome da Diretoria 102 

do Comitê, encerrou a reunião e agradeceu a todos os membros do comitê pela presença. 103 


