
CCCOOOMMMIIITTTÊÊÊ   DDDAAA   BBBAAACCCIIIAAA   HHHIIIDDDRRROOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAA   DDDOOO   MMMÉÉÉDDDIIIOOO   PPPAAARRRAAANNNAAAPPPAAANNNEEEMMMAAA   
   

RRRuuuaaa   BBBeeennneeedddiiitttooo   MMMeeennndddeeesss   FFFaaarrriiiaaa,,,    444000   AAA   –––   VVViiilllaaa   HHHííípppiiicccaaa   –––   MMMaaarrrííí lll iiiaaa   –––   SSSãããooo   PPPaaauuulllooo   
   

CCCeeeppp   111777...555222000   –––   555222000                     FFFooonnneee   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111000111777         FFFaaaxxx   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111666666222   

eee---mmmaaaiii lll :::    bbbpppppp@@@dddaaaeeeeee...sssppp...gggooovvv...bbbrrr   

 

 1 

ATA CBH MP 023 04 1 
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e quatro, no Salão Paroquial  de Salto Grande , 2 
conforme convocação previa esteve reunido o comitê CBH MP, conforme lista especifica. Aberta a 3 
palavra pelo Presidente do Comitê que deu boas vindas a todos, em especial do Vice Presidente do 4 
Comitê e o Secretario Executivo. Agradeceu ainda os Prefeitos Municipais presentes. Fazendo uso da 5 
palavra o Prefeito Municipal de Salto Grande que cumprimentou a todos presentes, representantes da 6 
sociedade civil, do Estado e dos Municípios. Passada a palavra ao Secretario Executivo o mesmo 7 
informou que existe quorum para a realização da reunião. Na seqüência propôs a leitura da ata sendo que 8 
o Prefeito Municipal de Fernão propôs a dispensa da leitura da ata, que foi aprovada por todos , na 9 
seqüência foi colocada a aprovação da ata como proposto . O senhor Secretario solicitou que caso exista 10 
alguma alteração a ser feita que a mesma seja encaminhada a secretaria executiva. Dando prosseguimento 11 
o senhor secretario passou aos comunicados , informando que já foram assinados vários contratos do 12 
FEHIDRO de 2004 , alguns contratos já estão prontos para os Prefeitos assinarem na secretaria de 13 
Energia e Recursos Hídricos. Esclareceu ainda que estes recursos estão sendo assinados com o 14 
BANESPA e não se enquadram como liberação de recursos do governo, e um contrato. O Sr. Osmar 15 
solicitou esclarecimentos sobre a questão do projeto de educação ambiental que não existem agentes 16 
técnicos . Segundo informações do Sr Michele da SECOFEHIDRO, de São Paulo, enquanto não houver 17 
um decreto do Governador regularizando os novos agentes técnicos não serão analisados os projetos. 18 
Solicitou ainda que o Comitê intervenha nesta questão no sentido de agilizar este decreto, ou ainda para 19 
que os projetos sejam analisados pelos Agentes Técnicos anteriores. O Senhor Secretario Executivo 20 
esclareceu que atualmente o sistema tem dois agentes técnicos , o DAEE e a CETESB que ate então 21 
analisaram todos os projetos, e não vê motivos para que os processos fiquem parados na Secretaria 22 
aguardando o Decreto do Governador. O Sr. Osmar reiterou um pedido que o Comitê encaminhe uma 23 
correspondência ao COFEHIDRO solicitando que os projetos sejam encaminhados aos agentes técnicos 24 
atualmente em vigência. O Sr. Presidente colocou em discussão sendo que após manifestações foi 25 
aprovado pelo Plenário. Informou ainda que de 28 a 30 de julho será realizado em Praia Grande - SP, o 26 
Encontro de Comitês de Bacias Hidrográficas, promovido pelo Fórum Paulista de Comitês de Bacias, 27 
com subsidio para 10 representantes da sociedade civil de cada comitê. Este evento e uma tentativa de 28 
colocar todos em uma mesma mesa para se discutir as questões mais emergentes do sistema, trocando 29 
experiências e buscando fortalecer o sistema, reforçando ainda a importância da presença dos senhores 30 
Prefeitos ao menos da abertura do evento. Dando prosseguimento o Sr Secretario informou a instalação 31 
do escritório de apoio técnico da região de Assis , abrangendo a  região do Pari e Capivari no Médio 32 
Paranapanema, informou ainda que de 25 a 28 de outubro será realizado o II Dialogo Interbacias de 33 
Educação Ambiental em Recursos Hídricos , em Avaré , São Paulo, em breve estarão sendo 34 
encaminhados os convites a todos do Comitê. Dando prosseguimento o Presidente do Comitê reforçou a 35 
importância da presença dos Prefeitos no Evento em Praia Grande. Informou ainda sobre a participação 36 
de representantes dos Comitês no evento no Rio Grande do Sul, em Gramado. Na seqüência agradeceu a 37 
Empresa COAM que tem participado das reuniões do comitê oferecendo o Café a todos os membros do 38 
Comitê, passando a palavra a Sra. Sheila para que apresente a Empresa. Após a apresentação de um vídeo 39 
o Presidente do Comitê agradeceu a Senhora Sheila e a toda a diretoria da COAM pela colaboração 40 
parabenizando pelo belo trabalho que vem realizando e pela qualidade dos alimentos oferecidos. Passada 41 
a palavra ao Senhor Vice Presidente agradeceu ao Prefeito de Salto Grande pela acolhida e parabenizou a 42 
todos pela reunião. Dando continuidade a pauta da reunião foi passada a palavra ao Sr Emílio, 43 
coordenador da CT de Planejamento e Avaliação do Comitê para a apresentação do Plano de Bacia. 44 
Fazendo uso da palavra o Sr Emílio informou que o Plano foi contratado pelo CIVAP que e o tomador 45 
dos recursos pelo Comitê, a Empresa contratada e o CPTI, de São Paulo, lembrou ainda que o 46 
acompanhamento será feito pela Câmara Técnica de Planejamento. Passada a palavra para o representante 47 
da CPTI, o Geólogo SAAD, o mesmo ressaltou a importância da participação de todos os segmentos na 48 
discussão do Plano. Durante sua exposição ele apresentou a equipe da Empresa que estará envolvida na 49 
elaboração do documento, falou a respeito dos objetivos do Plano de Bacia e da diferença que existe entre 50 
o Relatório Zero e o Plano de Bacia. Na seqüência passou a apresentação do conteúdo do Plano de Bacia 51 
e da metodologia a ser adotada. Finalizada a apresentação foi aberta a palavra ao plenário para suas 52 
considerações. Fazendo uso da palavra o Senhor Secretario executivo fez suas considerações sobre a 53 
questão abordada na Lei 9433, que fala sobre o aproveitamento hidroenergético independente da 54 
dominialidade da água, considera importante e que deve ser levada em consideração no Plano de Bacia. O 55 
Senhor SAAD reforçou que o fundamental e a metodologia a ser adotada, a reunião, os debates, enfim o 56 



CCCOOOMMMIIITTTÊÊÊ   DDDAAA   BBBAAACCCIIIAAA   HHHIIIDDDRRROOOGGGRRRÁÁÁFFFIIICCCAAA   DDDOOO   MMMÉÉÉDDDIIIOOO   PPPAAARRRAAANNNAAAPPPAAANNNEEEMMMAAA   
   

RRRuuuaaa   BBBeeennneeedddiiitttooo   MMMeeennndddeeesss   FFFaaarrriiiaaa,,,    444000   AAA   –––   VVViiilllaaa   HHHííípppiiicccaaa   –––   MMMaaarrrííí lll iiiaaa   –––   SSSãããooo   PPPaaauuulllooo   
   

CCCeeeppp   111777...555222000   –––   555222000                     FFFooonnneee   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111000111777         FFFaaaxxx   :::    (((111444)))   333444111777   –––   111666666222   

eee---mmmaaaiii lll :::    bbbpppppp@@@dddaaaeeeeee...sssppp...gggooovvv...bbbrrr   

 

 2 

envolvimento de todos. O Secretario Executivo reforçou ainda que num futuro próximo todas as ações de 57 
governo levarão em consideração os Planos de Bacias, assim não dá para ignorarmos a sua realização. 58 
Dando prosseguimento a pauta da reunião foi passada a palavra a Sra. Ana Rosa Para a apresentação do 59 
Programa de Educação Ambiental do Comitê. Fazendo uso da palavra a Sra. Ana fez uma breve 60 
retrospectiva das ações realizadas ate a concepção da proposta do Programa de Educação Ambiental.  61 
Com a palavra a Sra. Suraya que apresenta a proposta de consenso da Câmara Técnica de Educação 62 
Ambiental referente o Projeto de Educação Ambiental para o Comitê. Não havendo duvidas a  Sra. 63 
Suraya falou sobre o envolvimento das Prefeituras e da Sociedade Civil para que o Projeto realmente 64 
possa atingir os seus objetivos. O Sr. Sandro Britto da Duke falou sobre as parcerias, a importância desse 65 
entendimento.  Sr. Osmar questiona sobre o tomador do Projeto. A Sra. Suraya informou que o tomador 66 
ainda será definido , esta se pensando na UNESP , por ser uma entidade idônea , mas isto não e relevante 67 
uma vez que o tomador e apenas o tomador , ele empresta o nome para o Comitê , mas o projeto e do 68 
comitê e será coordenado pela Câmara Técnica do Comitê. Após manifestação de todos o Senhor 69 
Presidente agradece a todos e encerra a reunião. 70 


