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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos 28 de julho de 2011, no Clube Bandeirantes, em Cândido Mota, conforme convocação prévia 2 

realizou-se a 22ª Reunião Ordinária do CBH-MP. Composta a mesa com os membros titulares do 3 

Comitê, deu-se início a reunião. O Sr. Presidente Reinaldo Custódio da Silva, Prefeito de Palmital, 4 

agradeceu a acolhida do Município de Cândido Mota ao Comitê. Com a palavra o Prefeito de Cândido 5 

Mota, Exmo. Sr. Carlos Roberto Bueno, lembrou que o CBH-MP foi instalado em 1994, no município 6 

de Cândido Mota, ressaltando assim a importância que o município dá ao Comitê, desejando boas 7 

vindas a todos.  Com a palavra o Sr. Manuel Queiroz, ONG Salvar, Vice-Presidente do CBH-MP, deu 8 

boas vindas a todos fazendo uma breve consideração sobre a pauta da reunião. Com a palavra o 9 

Secretário Executivo, Sr. Edson Sabbag, DAEE, agradeceu a presença dos convidados, ressaltou que 10 

o Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos, Rogério Menezes, participou da 20ª Reunião 11 

Ordinária do CBH-AP realizada na cidade de Garça, dia 26 de julho, mas que devido a uma convocação 12 

inesperada do Governador ele não pode estar presente na Plenária do CBH-MP. O Secretário Executivo, 13 

Sabbag, transmitiu as informações trazidas pelo Exmo. Senhor Secretário Adjunto, informando, dentre 14 

outros assuntos, que o Governador está estudando a possibilidade de reorganizar a administração do 15 

Estado por Bacias Hidrográficas, utilizando as UGRHIs como unidades territoriais, como já acontecem 16 

com os Comitês. Iniciando os trabalhos o Senhor Secretário Executivo informou existir quórum para o 17 

início da reunião e lembrou que é responsabilidade de cada um dos membros trazer os documentos da 18 

reunião impressos, como informado pela Secretaria Executiva via e-mail. Assim, considerando a 19 

extensão da pauta da reunião solicitou a dispensa da leitura da Ata, sendo aprovada por todos. Colocada 20 

em votação a Ata foi aprovada por todos. Passando aos comunicados, o Secretário Executivo ressaltou 21 

que este ano está sendo comemorado 20 anos da Lei 7.663/1991, a Lei das Águas Paulistas, 22 

informando que acompanhou via internet a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 23 

onde foram lançados o selo e carimbo comemorativo. Falou sobre a realização do Encontro Nacional de 24 

Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB de 24 a 28 de outubro na cidade de São Luís/MA, informando 25 

que foi aprovado um projeto junto ao CRH para que 02 representantes da sociedade civil do Comitê 26 

participem subsidiados do encontro, finalizou convidando a todos para acessarem o site do evento e 27 

participarem. Outro comunicado foi sobre a mudança da Lei Federal 8.666/1993, a Lei das Licitações, 28 

onde a partir do próximo ano para pleitear recursos do FEHIDRO será necessária a apresentação 29 

também da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. Finalizando os comunicados, falou sobre 30 

a questão das outorgas nos Municípios. Relatou que durante o cadastro para a cobrança pelo uso da 31 

água, os Municípios que não tem outorga foram notificados e agora estão sendo chamados para 32 

regularizar esta situação. Prosseguindo com a pauta, o Senhor Presidente passou a palavra a Sra. 33 

Suraya Modaelli, DAEE, para apresentação dos informes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 34 

Paranapanema. Com a palavra, a Sra. Suraya e o Sr. Rafael Carrion, DAEE, apresentaram o processo 35 

de articulação e as próximas etapas para a instalação do CBH-Paranapanema no âmbito interestadual. 36 

Com a palavra, o Secretário Executivo, Sr. Sabbag, ressaltou que temos no estado de São Paulo o CBH-37 

MP, que é formado pelo conjunto de corpos d’água estaduais, sendo que o CBH-Paranapanema será de 38 

âmbito interestadual gerido pela Lei Federal 9.433/1997, unindo os estados de São Paulo e Paraná por 39 

meio do Rio Paranapanema, rio de domínio da união. O Senhor Luís Sergio, ABRH, parabenizou pelo 40 

trabalho do Grupo de Apoio a instalação do CBH-Paranapanema, enfatizando a grande organização dos 41 

comitês paulistas e paranaenses. Com a palavra, o Vice-Presidente, Sr. Manuel, ONG Salvar, enfatizou 42 

a valorização que está sendo dada a sociedade civil com a viabilização do ressarcimento da participação 43 

dela nos eventos citados, como o ENCOB e o Seminário de Integração do Paranapanema, no município 44 
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de Cornélio Procópio/PR. Com a palavra, o Senhor Presidente solicitou aos demais Prefeitos que apóiem 45 

a articulação com os Prefeitos do Paraná, que ainda não reconheceram a importância de participar de 46 

Comitês de Bacias Hidrográficas. Finalizando, o Sr. Carlos Eduardo, DAEE, apresentou o material do 47 

Paranapanema entregue a todos os membros do Comitê no início da reunião. Prosseguindo com a 48 

pauta, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Antônio Saad, Empresa Irrigart, para 49 

apresentação do andamento do estudo da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI-17. Com a palavra, o 50 

Sr. Saad, apresentou um breve relato das etapas já realizadas e dos próximos passos, enfatizando que 51 

na semana passada o GT-Cobrança definiu um plano de trabalho para ampliar as discussões em toda a 52 

bacia hidrográfica. Sr. Saad finalizou enfatizando que o objetivo da cobrança é o uso eficiente e 53 

sustentável da água.  Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Senhor Oswaldo Bruno, Fundação 54 

Florestal, ressaltou que a cobrança deve diminuir na medida em que sejam realizados investimentos em 55 

novas tecnologias que minimizem a degradação ambiental. Com a palavra, o Sr. Luís Sérgio, ABRH, 56 

ressaltou que participa do GT-Cobrança e fica preocupado quando tratam a Cobrança pelo uso da água 57 

apenas pelos aspectos financeiros, esquecendo que ela é um importante instrumento de gestão. 58 

Lembrando que a cobrança deve ter um caráter mais educativo do que punitivo. Após as considerações 59 

do plenário, o Senhor Presidente agradeceu ao Sr. Saad pela apresentação, e, prosseguindo, passou a 60 

palavra ao Senhor Carlos Eduardo, DAEE, Coordenador da CTEM. Com a palavra o Sr. Carlos 61 

apresentou a Deliberação CBH/MP/137/2011, que aprova projeto regional para obtenção de recursos do 62 

FEHIDRO visando a realização do IX Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 63 

falou sobre o subsídios para participação de 09 membros do CBH-MP no evento e, ressaltando a efetiva 64 

integração entre os estado de São Paulo e Paraná, falou das 06 vagas subsidiadas destinadas aos 65 

comitês do Paraná. Finalizou dizendo que os interessados devem fazer a inscrição através da Ficha de 66 

Requerimento de Subsídio disponibilizada no site do CBH-MP sendo pré requisito a apresentação de 67 

projeto no evento, alertando a todos que o prazo para a solicitação do subsídio é até o dia 10 de agosto. 68 

Aberta a palavra, o Sr. Claudio, ONG Águas do Serrote, solicitou que se priorizem as vagas subsidiadas 69 

para o segmento da sociedade civil. Após esclarecimentos, foi colocada em votação a Deliberação 70 

CBH/MP/137/2011 sendo aprovada por todos. Prosseguindo, foi passada a palavra ao Senhor Emílio 71 

Prandi, DAEE, Coordenador da CT-PAS, para apresentação da próxima Deliberação. Com a palavra, o 72 

Senhor Emílio fez uma breve consideração sobre o processo de habilitação e pontuação dos projetos 73 

apresentados ao CBH e apresentou a Deliberação CBH/MP/138/2011 que aprova pontuação para fins 74 

de hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2011. O 75 

Senhor Presidente informou que acompanhou as 04 reuniões da CT-PAS e ressaltou que todos tiveram 76 

a oportunidade de concorrer aos recursos de forma transparente. Após as considerações do Plenário, a 77 

Deliberação CBH/MP/138/2011 foi colocada em votação sendo aprovada por todos. Aberta a palavra 78 

aos membros dos comitês, o Exmo. Senhor Alceu Vidotti, Prefeito de Cruzália, colocou o município a 79 

disposição para sediar a próxima reunião, sendo aprovado por todos que o Município de Cruzália sedie 80 

a próxima reunião. Com a palavra o Sr. Cláudio, ONG Águas do Serrote, solicitou a Secretaria Executiva 81 

ações junto aos Agentes Técnicos para agilizar as análises de projetos, que por vezes demoram meses 82 

para liberar as parcelas. O Senhor Secretário Executivo Sabbag, solicitou ao Sr. Cláudio que 83 

encaminhe a solicitação por escrito para que possam ser tomadas as providências junto aos Agentes 84 

Técnicos e fez um breve relato sobre a transição de governo. Aproveitou ainda para falar sobre os 85 

planos de controle de erosão rural, ressaltando que esteve reunido com representantes da CATI para 86 

definir como serão elaborados estes projetos, incluindo o estudo hidrológico e hidráulico das pontes na 87 

área rural, sendo estabelecida uma parceria entre a CATI e o DAEE para realizar estes estudos. Com a 88 
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palavra, o Senhor Luiz Pavão, CATI, informou que os representantes da CATI estiveram reunidos em 89 

Marília para discussão do conteúdo mínimo do Termo de Referência destes planos de controle de 90 

erosão e ressaltou que esta interação com o DAEE será fundamental. Lembrou ainda que hoje é o dia do 91 

agricultor aproveitando para agradecer aos prefeitos que estão apoiando um evento como os mesmos no 92 

município de Assis. Com a palavra, o Exmo. Senhor Jairo da Costa e Silva, Prefeito de Tarumã e 93 

Presidente do CIVAP, lembrou sobre o movimento para aprovação do novo Código Florestal. Lembrou 94 

que o Projeto de Lei está no Senado e recebendo muitas emendas que podem descaracterizar o projeto 95 

aprovado. Ressaltando a importância que nos articulemos para evitar que isso aconteça. O Prefeito fez 96 

ainda a proposta de aprovação de uma moção à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para que 97 

ela revise os custos de demanda para uso de energia em eventos específicos. Passando a palavra ao 98 

Senhor José Maurício Falqueiro, ABCE, ele explicou que a ANEEL é a responsável por normatizar sobre 99 

a demanda, utilização e distribuição de energia. Ele lembra que quando da realização de um evento, a 100 

energia que será utilizada é suplementar, ou seja, além do que é normalmente é programado.  Com a 101 

palavra, o Prefeito Jairo, propôs que os consórcios também aprovem uma moção semelhante. Colocada 102 

em votação foi aprovada por todos. O Sr. José Mauricio juntamente com o Prefeito de Palmital, auxiliarão 103 

a CT-PAS na elaboração do texto da moção. Com a palavra, o Senhor Vice Presidente, Manuel, solicitou 104 

aos membros da sociedade civil que façam a inscrição para o Diálogo Interbacias. Enfatizou que é 105 

necessário que os membros acompanhem por meio do site do Comitê as ações que estão sendo 106 

desenvolvidas, bem como o andamento do estudo da cobrança pelo uso da água, enfatizando e 107 

parabenizando os trabalhos das Câmaras Técnicas. Aproveitou e fez o registro da presença da Diretoria 108 

do Sindicato Rural de Paraguaçu Paulista na pessoa do seu presidente, desejando boas vindas a eles. O 109 

Sr. Sabbag, agradeceu a presença de todos ressaltando a importância do acompanhamento das 110 

discussões da Cobrança pelo uso da água. Com a palavra, o Exmo. Senhor Prefeito de Cândido Mota, 111 

Carlos Roberto Bueno, parabenizou a todos pela reunião desejando um bom retorno a suas cidades de 112 

origem, aproveitando para entregar a Diretoria Executiva uma lembrança do Município, finalizou falando 113 

da satisfação de receber a reunião do Comitê, agradeceu e registrou a presença do Presidente da 114 

Câmara Municipal e de toda a equipe da Prefeitura. Após as demais considerações da mesa e nada 115 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião. 116 


