
Ata da Reunião Extraordinária CBH/MP/018/2003 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 1 
Aos quatorze dias do mês de Maio do ano dois mil e dois, no Município de Avaré, no Hotel Berro D’’Agua, conforme convocação prévia, 2 
foi realizada reunião extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. Dando início à reunião foi composta a 3 
mesa pelo Sr. Carlos Ângelo Nóbile, Prefeito Municipal de Assis e Presidente do Comitê; Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto,  4 
representante do DAEE e Secretário Executivo  do Comitê; o Sr. Mauricio Pinterichi, Prefeito Municipal de Pirajú e Conselheiro do 5 
CRH, a Sra. Ida Franzoso de Souza , representante do CONESAN e Prefeita Municipal de Pedrinhas Paulistas, o  Sr. Wagner Bruno, 6 
Prefeito Municipal de Avaré, anfitrião do evento e demais membros titulares e suplentes, conforme lista especifica. Iniciando a reunião o 7 
Presidente do CBH-MP deu boa vindas a todos, passando a palavra ao Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, para que desse inicio aos 8 
trabalhos.   Informando a existência de quorum necessário, procedeu a leitura da ATA para aprovação do Plenário. Aberta a palavra ao 9 
Plenário, após manifestações, o Senhor Presidente colocou a Ata  em votação tendo sido aprovada. Fazendo uso da palavra o Presidente 10 
do Comitê justificou a ausencia do Sr. Nelson Vieira, Vice Presidente do CBH-MP devido a problemas mecânicos no veículo que o 11 
conduzia a reunião. Em seguida o Sr . Ricardo A Kanthack, do IAC de Assis, pede a palavra e diz que tem acontecido coisas estranhas no 12 
Comitê, pois não consegue entender o porque  que ele não pode participar da Câmara Técnica. O Senhor Presidente solicita a Secretaria 13 
Executiva que esclareça o assunto, sendo que a Sra Suraya fazendo uso da palavra esclareceu que durante as últimas eleições foi 14 
solicitado a cada segmento que indicasse seus membros e indicasse na sequência os membros para as câmaras técnicas. Estas indicações 15 
foram registradas em planilha ,manual, para posterior cadastramento junto a Secretaria. De acordo com a indicação do Segmento o IAC 16 
de Assis se inscreveu para participar da Câmara  Técnica Institucional e não para a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, sendo 17 
que a Secretaria Executiva informou o ocorrido ao representante do IAC na primeira reunião da Câmara Técnica. Dando prosseguimento 18 
a reunião o Senhor Secretário Executivo passou aos comunicados da Secretaria. Fazendo uso da palavra  o Sr. Oscar Gozzi, Prefeito 19 
Municipal de Tarumã propós uma moção ao Governador e ao Secretario de Estado da Fazenda, para que fossem feitos esclarecimentos 20 
sobre como são distribuídos os recursos do FEHIDRO e por que está havendo atrazos na liberação dos mesmos. O Senhor Secretário 21 
informou que a moção não se fazia necessária no momento pois o COFEHIDRO havia confirmado os valores destinados ao Comitê, com 22 
os mesmos critérios do ano passado. Continuando os comunicados o Senhor Secretário nformou que irá ocorrer em Camburiu SC, o 4º 23 
Forum Nacional de Comitês de Bacias de 19 à 23/03/2002. Na sequência o Presidente do Comitê coloca em votação a indicação do 24 
tomador para os recursos do FEHIDRO para a contratação do Plano de Bacia , uma vez que o CD Vale não foi habilitado como tomador. 25 
Colocaram-se como possíveis tomadores a Prefeitura Municipal de Assis e o CIVAP, sendo aprovado o CIVAP como tomador dos 26 
recursos para o Plano de Bacia. Em seguida o Sr. Hugo, pede que registre o seu voto como “nulo”. Retomando a palavra o Sr. Presidente  27 
coloca em discusão a Deliberação CBH/MP/040/2002, que aprova a pontuação dos projetos apresentados ao FEHIDRO, para 2002, para 28 
fins de hierarquização. O Coordenador da Câmara Técnica apresentou a Deliberação CBH/MP/040/2002 e após discussão do plenário o 29 
senhor Presidente colocou em votação, sendo a mesma aprovada. Dando prosseguimento o Coordenador da Câmara Técnica, apresentou a 30 
Deliberação CBH/MP/041/2002, que Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e da outras Providências. Após a explicação da 31 
mesma foi aberta a palavra aos membros do comitê , sendo que após várias manifestações decidiu-se pela reintegração , em caráter 32 
excepcional , dos 5%  (cinco) destinados aos Núcleos de Educação Ambiental , uma vez que o projeto de 2001 está em fase de 33 
assinatura. O Sr. Presidente, tendo em vista a carteria de projetos,  propõs a diminuição de 10% (dez) para o valor dos projetos para 34 
atendimento de um numero maior de tomadores. O Sr. Presidente coloca então que  existem duas propostas em análise. A primeira como 35 
está na deliberação  e a segunda, onde  os tomadores diminuiriam a solicitação do FEHIDRO em 10% (dez) para atender um maior 36 
número de Municípios, restando menos projetos em carteira. O Sr. Coordenador informa que com a  redução de 15% (quinze) em todas 37 
as solcitações ao FEHIDRO, com a passagem deste valor para a contrapartida, sem redução no valor total do projeto, todos os projetos 38 
seriam atendidos. A sra Patricia do CIVAP solicita que seja registrado em ata , que devido a importância do Programa de Educação 39 
Ambiental, que o fato do recurso destinado a este fim ser reitegrado neste ano, não se repita para os anos vindouros. O Sr. Ayroza ressalta 40 
a  importância da manutenção dos valores originais dos projetos para o bom andamento dos mesmos. O Sr. Presidente e o Sr. Secretario 41 
Executivo explicam que o valor total dos projetos não serão alterados, apenas a relação entre o valor solicitado ao FEHIDRO e a 42 
contrapartida. Continuando a discussão, o Sr. Oscar Gozzi lembra que os recursos no montante  de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais) 43 
destinados à Comunicação social ainda não foram utilizados e questiona a possibilidade  de sua reintegração. O Sr. Secretario Executivo 44 
diz que o projeto está sendo discutido com  a UNESP de Bauru. O Sr. Prefeito de São Pedro do Turvo, diz que por conta do acrescimo da 45 
contapartida no ano anterior ele foi obrigado a desistir do projeto, mas que achava justo que houvesse os ajustes necessários para 46 
atendimentos de todos. O Sr. Presidente lembra que agora são tres propostas em discussão,  sendo a terceira aquela que permite o 47 
atendimento de todos. O Sr. Comandante da Policia Ambiental solicita a possibilidade da readequação de seu projeto no caso da redução 48 
dos valores do FEHIDRO, pois como entidade do Estado não possue mecanismos para adequação ou acréscimo de contrapartida. O Sr. 49 
Fernando lembra que o prazo para assinatura de contratos para as Prefeituras é até junho, em função das eleições, enquanto para os outras 50 
entidadess este prazo está em aberto. O Sr. Presidente coloca as três propostas em  votação sendo aceita a terceira proposta, onde todos os 51 
projetos serão atendidos. Dando prosseguimento, o Sr. Presidente reportando-se a reunião anterior lembra a não aprovação de 52 
Cronograma da cobrança pelo Uso da Água no Comitê, solicitada pela SABESP. Como a SABESP está no programa de venda de esgoto, 53 
a mesma necessitaria da aprovação deste cronograma. O Sr. Oscar Gozzi propôs a participação dos membros do Comitê no Congresso dos 54 
Municípios, que se realizaria logo mais,  onde a SABESP ofereceria todas as informações necessárias para esclarecer o assunto. O Sr. 55 
Julio, representante da Secretaria dos Recursos Hidricos, menciona o interesse daquela Secretaria na aprovação da solicitação da 56 
SABESP, pois o tratamento do esgoto é importante para o Comitê . Com a palavra o Sr. Hugo lamenta que a maior interessada, a 57 
SABESP, não esteja  presente para falar sobre o assunto e o Comitê tenha que decidir no escuro sobre coisa que não conhece, e 58 
considerou a  sugestão do Sr. Oscar Gozzi válida. O Sr. Emilio fala que o documento não trata somente sobre a venda de esgoto. A 59 
aprovação dessa Deliberação seria o compromisso do Comitê do Médio Parnapanema de tratar deste assunto junto à comunidade da 60 
Bacia, estabelecendo prazos. Após varias manifestações foi solicitado ao Sr. Presidente que fizesse a leitura do Documento para o 61 
Plenário : primeira Declaração - Declaração para fins de habilitação do programa de despoluição de Bacia Hidrografica o PRODES, nos 62 
termos da Resolução 26, de sete de fevereiro de dois mil e dois, da Diretoria Colegiada da ANA ,o Comitê de Bacia Hidrografica do 63 
Médio Paranapanema esta devidamente instalado e em plena atividade e deliberando sobre o estabelecido  no cronagrama da implantação  64 
da cobrança pelo uso do Recursos hídricos,  após aprovação e sansão do projeto de lei Estadual nº 667/2000, que dispoe sobre a cobrança 65 
pelos Recursos Hidricos do domínio do Estado de São Paulo. Segunda Declaração -  Declaração para fins de habilitação do programa de 66 
despoluição de Bacia Hidrografica, atendendo que dispoe o Inciso III do Artigo 8º da Resolução nº 26, de sete de fevereiro de dois mil e 67 
dois, aprovado pela Diretoria Colegiada da ANA, que o empreendimento E T E  Fortuninha é prioritária para o Município de Assis /São 68 
paulo, e que o prestador de serviço SABESP é responsável pela implantação, sendo a concessionaria de serviço desse 69 
Município.Colocado em votação foi aprovada a assinatura dos Documentos pelo Senhor Presidente. Com a palavra a Sra Patricia, 70 
coordenadora dos Núcleos Regionais de Educação Ambiental fez a entrega dos Kits de Educação Ambiental referente ao Ano de 2000 aos 71 
senhores Prefeitos. o Sr. Hugo antes do encerramento, pede a palavra, e lamenta que ainda não recebeu a ata da reunião da eleição anterior 72 
com as alterações que foram aprovadas e inclusive propostas por ele,   o Sr.  Hugo solicita a Secretaria Executiva o envio da ata da 73 
eleição a todos os membros com todas modificações aprovadas. O Senhor Presidente concorda e solicita a Secretaria Executiva que 74 
remeta a todos os documentos solicitados. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Comitê  agradece a presença de todos e encerra a 75 
reunião. 76 


