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Ata CBH-MP 002/2007 1 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2007, no centro Comunitário de Echaporã-SP, às 2 
14:00 horas, realizou-se a 2ª reunião extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio 3 
Paranapanema sendo composta a mesa com os membros titulares e suplentes do Estado, 4 
Município e Sociedade Civil. O Presidente, Oscar Gozzi, faz suas considerações iniciais com 5 
uma breve apresentação da pauta a ser seguida, passando a palavra para o anfitrião o Prefeito 6 
de Echaporã, Sr. Osvaldo Bedusque. Desejando boas vindas a todos se manifesta muito 7 
contente em estar sediando a 2ª reunião do Comitê. Passada a palavra o Sr. Nelson Vieira, do 8 
SINTAEMA (vice-presidente) elogia as Câmaras Técnicas pelo trabalho realizado na analise e 9 
pontuação dos projetos do FEHIDRO. O Secretário Executivo, Sr. Edson Sabbag, fazendo uso 10 
da palavra, informa a existência de quorum para realização da reunião, e iniciando os trabalhos 11 
solicita a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Colocada em votação foi aprovada a 12 
dispensa da leitura e a seguir aprovada a ata, sendo dado o prazo de 10 dias para a solicitação 13 
de correções. O Sr. Edson Sabbag comenta sobre o Encontro Água e Floresta, que será 14 
realizado em Marilia do dia 02 a 04 de julho de 2007, evento coordenado pela Secretaria do 15 
Meio Ambiente do Estado, tendo como principal objetivo a conscientização e preservação do 16 
meio ambiente. Dando continuidade ele informa o recebimento de oficio da prefeitura de 17 
Ipaussu solicitando sua inclusão no comitê, pois Ipaussu tem parte de seu território nessa 18 
bacia. O Sr. Edson esclarece que a Lei 7663 prevê que o município que tem parte de seu 19 
território pertencente a uma bacia tem o direito de participar desse colegiado, desejando boas 20 
vindas ao Município de Ipaussu. Prosseguindo Sabbag fez um breve relato da reunião 21 
realizada pela Diretoria Executiva do comitê, explicando que foi elaborada uma agenda de 22 
atividades para o comitê, passando a palavra para a Sra. Suraya que faz a apresentação da 23 
agenda onde deverão ser realizadas reuniões bimestrais do CBH, e uma capacitação 24 
constante para os membros do Comitê. O Sr. Oscar Gozzi, abre a palavra aos membros do 25 
comitê e não havendo nenhuma manifestação, coloca em votação sendo aprovada por 26 
unanimidade. Ainda com a palavra o Sr. Presidente faz um breve comentário sobre as 27 
preocupações do mundo de hoje, principalmente com os problemas ambientais, ressalta que o 28 
comitê terá uma função muito importante e deve encarar com seriedade e dedicação os 29 
trabalhos e funções desse colegiado. Passada a palavra para o vice-presidente, ele comenta a 30 
reunião que o Secretario do Meio Ambiente, Xico Grazziano fez com os Vice Presidentes dos 31 
Comitês, onde foram apresentados os projetos estratégicos do governo e onde os Vice 32 
Presidentes puderam fazer suas considerações. Aproveitou a fala para ressaltar o empenho de 33 
todos membros que compõem as câmaras técnicas, pelo trabalho realizado em curto prazo 34 
para pontuação dos projetos. Retornando a palavra ao Sr. Edson Sabbag, ele faz as 35 
considerações iniciais  sobre entrega da Síntese do Plano de Bacia, adequado a Resolução 62 36 
do CRH.. Lembra que se trata de uma ferramenta indispensável para estudo e diagnostico da 37 
bacia do Médio Paranapanema e na seqüência passa a palavra para o Sr. Emilio Prandi, 38 
coordenador da CT de Planejamento e Avaliação e o Sr. André Bonacin da CPTI,  para 39 
apresentação do material. O Sr. Emilio faz uma breve consideração sobre a sistemática de 40 
elaboração do Plano de Bacias e a seguir o Sr. André que apresenta a síntese e faz suas 41 
considerações sobre a adequação do plano e em nome da CPTI, agradece os membros do 42 
Comitê e ao DAEE apoio na execução do projeto. O Sr. Oscar Gozzi, agradece a apresentação 43 
e parabeniza todo pessoal envolvido na execução do Plano de Bacia, elogiando a qualidade do 44 
estudo e diagnostico levantados e inseridos no Plano de Bacias. Afirma que é preciso 45 
diagnosticar onde devem ser usados os recursos disponibilizados, para não serem 46 
indevidamente usados, sugere fazer um levantamento em cima do Plano priorizando as 47 
necessidades dos municípios inseridos nesta bacia . Comenta a reunião com Secretario de 48 
Meio Ambiente (Xico Grazziano) e fala das prioridades com relação a projetos de mata ciliar, 49 
tratamento de esgoto, aterros sanitários, etc, sendo que os municípios que engajarem nesses 50 
projetos serão enquadrados como município verde, tendo assim prioridade para liberação de 51 
recursos. Propõe que todos os municípios façam um diagnostico, simples e objetivo dos 52 
problemas ambientais que os atingem e propõe que o município que apresentar este 53 
diagnóstico terá um bonus de 10%, na pontuação final,  na entrega dos projetos para o próximo 54 
ano, sendo aprovada a  data final de 30 de julho . Na seqüência passa a palavra para o Sr. 55 
Emilio apresentar a deliberação CBH/MP/091/07, que aprova a ficha do diagnóstico ambiental 56 
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municipal, havendo uma pequena inversão na pauta. A Sra Patrícia Fazano pede que esses 57 
anexos sejam disponibilizados via eletrônico, para formação dos relatórios. Colocada em 58 
discussão a deliberação e não havendo manifestações a mesma foi aprovada por 59 
unanimidade. Posseguindo a palavra foi passada para o Sr. Edson Sabbag, ele relata que 60 
foram apresentados 36 projetos para pontuação do FEHIDRO e passa para o Sr.Emilio, 61 
coordenador da CT de Planejamento e Avaliação para apresentação da deliberação 62 
CBH/MP/087/07, que trata da pontuação e hierarquização dos projetos. O Prefeito de 63 
Alvinlândia Sr. Eliseu, pede a palavra e comenta sobre a desclassificação de seu projeto, 64 
dizendo que foi realizado na correria, e por esse motivo foi colocada uma certidão vencida, 65 
solicitando que seu projeto passe de desabilitado para a carteira de projetos. Oscar Gozzi pede 66 
para o secretario executivo Edson Sabbag analisar a certidão, depois de feita a analise 67 
identificou a legitimidade do documento. O Presidente Oscar Gozzi, abre a palavra para o 68 
colegiado, e após as considerações do plenário coloca o pedido em votação sendo que o 69 
mesmo foi rejeitado pela maioria do plenário. Dando continuidade à reunião o presidente 70 
coloca em discussão e votação a deliberação CBH/MP/087/07, que é aprovada por 71 
unanimidade. Na seqüência o Sr. Emilio, passa a apresentação da deliberação 72 
CBH/MP/088/07, que indica a prioridade de investimentos ao FEHIDRO . Aberta a palavra aos 73 
membros do comitê e após as considerações do plenário a mesma é colocada em votação e 74 
aprovada. O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Marcelo, coordenador da Câmara 75 
Institucional para apresentar a deliberação CBH/MP/89/07 que trata da paralização dos 76 
procedimentos do FEHIDRO ,caso haja a contestação das decisões do CBH na justiça, já 77 
parabenizando-o pelo trabalho realizado pela Câmara . O Sr. Marcelo agradece e passa á 78 
apresentação da deliberação. Em discussão, o Sr. Edson Sabbag comenta o caso ocorrido no 79 
Comitê do Aguapei e Peixe, onde o Prefeito de um município entrou na justiça comum, para ter 80 
seu projeto enquadrado pelo Comitê. Comentou que a deliberação apresentada se trata de 81 
uma segurança para a diretoria do Comitê.  O Prefeito de Salto Grande, Sr.  Waldemar Correa, 82 
se manifestou preocupado com uma deliberação deste peso, pois se um município entrar com 83 
mandado na justiça comum todos os outros projetos serão paralisados até a sentença do 84 
mesmo. O Presidente Oscar Gozzi, se manifestou a favor da democracia, não vendo 85 
necessidade de entrar com recurso na justiça comum. Após as manifestações do plenário 86 
colocou a deliberação em votação com as mudanças sugeridas, sendo a mesma aprovada por 87 
unanimidade. A seguir a Sra. Suraya apresenta a deliberação CBH/MP/090/07, que aprova a 88 
transferência de recursos para realização do V Diálogo Interbacias de Educação Ambiental.  O 89 
Presidente Oscar Gozzi após as manifestações do plenário coloca a deliberação em votação 90 
sendo a mesma aprovada por unanimidade. A seguir passa a palavra aos membros para os 91 
assuntos gerais. Patrícia comenta que essa foi uma reunião muito produtiva e participativa, 92 
pedindo para o Sr. Presidente encaminhar um pedido a SMA sobre os critérios para inclusão 93 
de projetos no Programa Mata Ciliar. O Presidente Oscar Gozzi faz uma breve avaliação da 94 
reunião, e solicita a cada um dos membros que defina em uma palavra sua avaliação sobre a 95 
reunião. Após a manifestação dos membros dá por encerrada a reunião.   96 


