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ATA CBH-MP/ 021/2004. 1 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, no Clube Ouro Verde, em 2 
Chavantes, conforme convocação prévia, as 15:00 horas, em segunda convocação  realizou-3 
se a 1ª Reunião Extraordinária do CBH/MP de 2004. Iniciando os trabalhos foi composta a 4 
mesa com o Senhor Presidente do Comitê e Prefeito Municipal de Pratânia, Senhor Roque 5 
Joner, o Prefeito Municipal de Chavantes, Senhor Wilson Bassit, anfitrião do evento, o 6 
Senhor Nelson Vieira, Vice Presidente do Comitê, o Representante da Secretária Executiva 7 
Senhor Emílio Carlos Prandi, o Sr. Carlos Ângelo Nóbile, Prefeito Municipal de Assis e 8 
representante junto ao CRH e demais membros do Comitê, conforme lista específica. 9 
Iniciando a reunião o Presidente do Comitê deu boas vindas a todos, justificando a ausência 10 
do Senhor Fernando Rodrigues Netto, Secretario Executivo do Comitê, devido a uma 11 
convocação de urgência do DAEE de São Paulo, citou e agradeceu a presença de cada um 12 
dos membros da mesa , agradecendo a recepção do Prefeito Municipal de Chavantes. 13 
Passando a palavra ao Prefeito anfitrião o mesmo deu as boas vindas aos membros do 14 
Comitê, agradeceu a escolha do Comitê em fazer a reunião em Chavantes, ressaltando a 15 
satisfação de receber seus membros e demais convidados como a Faculdade Estácio de Sá 16 
de Ourinhos, O Instituto Florestal de Avaré , a Conti de Cândido Mota, entre a outras, 17 
desejando sucesso na reunião. Dando continuidade a reunião o Presidente passou a palavra 18 
ao Vice Presidente para suas considerações iniciais. O Senhor Nelson agradeceu a acolhida 19 
do Prefeito de Chavantes e desejou a todos uma boa reunião, aproveitou para fazer um 20 
convite aos membros do CBH para participarem da ECO Pardo que inicia dia 23 de março 21 
próximo, em Santa Cruz do Rio Pardo. Passada a palavra ao Conselheiro do CRH e Prefeito 22 
de Assis , Carlos Ângelo Nóbile o mesmo cumprimentou a todos e fez suas considerações 23 
iniciais desejando bom trabalho ao Comitê. O Prefeito se manifestou preocupado com a 24 
ausência de muitos membros na reunião, pois este fórum e fundamental para a região.O 25 
Presidente agradeceu a fala do prefeito e concordou com ele lembrando que quando no 26 
Encontro do Comitês realizado em Aracaju, ficou muito claro a importância dos Comitês de 27 
São Paulo e a bacia do Médio Paranapanema é uma das privilegiadas em quantidade e 28 
qualidade de água no Estado , por este motivo temos que estar cada vez mais unidos. 29 
Fazendo uso da palavra o Senhor Emílio Carlos Prandi, representando o Secretário 30 
Executivo agradeceu a todos em especial  aos membros do Comitê pela dedicação e 31 
participação nas reuniões e informou que existia quorum para a reunião. Iniciando a pauta o 32 
Senhor Emílio solicitou a dispensa da leitura da ata e se aprovada a dispensa de leitura 33 
solicitou ao senhor Presidente a abertura da  palavra ao plenário para suas considerações. 34 
Colocada em votação a dispensa de sua leitura, foi aprovada pelo plenário. Aberta a palavra 35 
ao plenário para suas considerações não houveram manifestações, sendo na seqüência 36 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passando aos comunicados da Secretaria 37 
Executiva o Senhor Emílio falou a respeito da participação do Comitê na Campanha da 38 
Fraternidade 2004. Na seqüência fez um breve relato sobre o Plano de Bacia do Médio 39 
Paranapanema , que está sendo contratado. Dando prosseguimento o Senhor Emílio, 40 
Coordenador da CT de Planejamento e Avaliação passou a  apresentação da Deliberação 41 
CBH/MP/061/04 , que pontua os projetos apresentados ao Fehidro. Dos projetos 42 
apresentados o Sr Emilio explicou que o Projeto da Coopermota , apesar de apresentar 43 
recurso ao Comitê foi considerado pela CT como inviável e foi desclassificado. Outro 44 
projeto desclassificado foi o apresentado pela UNESP de Assis , que não apresentou a 45 
documentação de forma adequada, por fim o ultimo projeto desclassificado foi o da 46 
SABESP , que apresentou uma contrapartida inferior a 50% , o mínimo previsto nas 47 
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deliberações de critérios aprovadas pelo Comitê .Com relação aos demais projetos todos 48 
foram pontuados e estão aptos para prosseguirem os tramites. Aberta a palavra aos 49 
membros do Comitê não houveram manifestações foi então colocada em votação e 50 
aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a reunião foi apresentada a deliberação 51 
CBH/MP/062/2004 , que hierarquiza os projetos pontuados para obtenção de recursos do 52 
Fehidro. Aberta a palavra, como não houveram manifestações a mesma foi colocada em 53 
votação e aprovada por unanimidade. Tendo em vista a possibilidade de haver um saldo de 54 
recursos o Coordenador da CT propôs que seja aberto um prazo de 30 dias , para a 55 
apresentação de novos projetos, para entidades que não tenham ainda apresentado nenhum 56 
projeto para os recursos de 2004, para formar uma carteira de projetos para 2004. Colocado 57 
em discussão o Sr. Osmar do Instituto Florestal solicitou que o prazo seja  ate o dia 26 de 58 
março , a CT teria então 03 dias para analise  e pontuação e na seqüência para recursos 59 
eventuais. O Prefeito de Ibirarema propôs  que o saldo de recursos seja rateado entre os 60 
projetos apresentados, devido ao tempo escasso que temos. O Sr. Emílio fazendo uso da 61 
palavra esclareceu que o prazo não atrapalharia o andamento dos projetos , a proposta é de 62 
formar uma carteira de projetos para eventuais contratos que venham a deixar de ser 63 
assinados e sobrem os recursos. Esclarecido o Prefeito de Ibirarema retira sua proposta para 64 
que fique só a da CT . Na seqüência o Presidente colocou em votação conforme proposto 65 
pelo Emílio, sendo aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a reunião em 66 
assuntos Gerais , o Senhor Emilio apresentou o pedido apresentado pela FEMA para a 67 
junção de 04 projetos de anos anteriores em um único projeto. Encaminhado pela 68 
Presidência a CT passou a ler o parecer técnico elaborado por ela, favorável ao 69 
solicitado.Colocado em discussão , não houveram manifestações e foi aprovado por 70 
unanimidade. Fazendo uso da palavra o Prefeito de Tarumã, Sr. Oscar Gozzi informou que 71 
haverá uma marcha a Brasília dos Prefeitos para audiência com o Presidente da Republica, 72 
ressaltou que é fundamental que os Prefeitos e vereadores estejam presentes com uma 73 
grande mobilização . O Presidente agradeceu a lembrança e reforçou a importância da 74 
participação dos prefeitos. Na seqüência fez uso da palavra o Professor da Faculdade  75 
Estácio de Sá de Ourinhos , Sr Eurico. Enfatizou  que participa pela 1a   vez da reunião do 76 
comitê , parabenizou a todos e  colocou a faculdade a disposição do Comitê. O Sr. Emilio 77 
esclareceu que esta participação no comitê é importante tendo em vista que o Turismo é 78 
muito importante para o Médio Paranapanema. Fazendo uso da palavra o Vice Presidente 79 
Sr. Nelson falou a respeito do Encontro de Capacitação de Educação ambiental a ser 80 
realizado em Sta Cruz do Rio Pardo, solicitou ainda que a Sra Suraya esclarecesse o 81 
assunto. A Sra. Suraya esclareceu que trata-se de um Encontro de capacitação que está 82 
sendo realizado em todo o Médio  Paranapanema , em parceria pelo DAEE, Prefeituras e 83 
entidades da Região , com o objetivo de discutir a questão da Educação Ambiental no 84 
Comitê, bem como propor um Programa de Educação Ambiental permanente. Esclarecido 85 
o Sr presidente reforçou a importância da participação no encontro  e nas questões de 86 
educação ambiental.   Fazendo suas considerações finais o Prefeito de Assis parabenizou a 87 
todos pela reunião . Nada mais havendo a tratar o Prefeito Municipal de Chavantes 88 
agradeceu a todos pela participação , agradeceu as parcerias fundamentais para o sucesso 89 
desta reunião , como a COAM alimentação e serviços , a Conti, a Navegação Ourinhos , 90 
agradeceu ao Presidente do Comitê e a todos da mesa , pela reunião ordeira e tranqüila que 91 
tivemos , desejando a todos um bom retorno aos seus municípios de origem. Nada mais 92 
havendo a tratar o senhor presidente da por encerrada a presente reunião. 93 


