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Ata CBH-MP 003/2007                     1 

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2007 na FAPI, em Ourinhos/SP, as 08:30 horas, 2 
realizou-se a 3º reunião Extraordinária do CBH-MP. sendo composta a mesa com os membros 3 
titulares e suplentes do Estado, Município e Sociedade Civil, e pelos Senhores Fredmar Correa 4 
e Agostinho Martins Neto, representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O 5 
Presidente, Oscar Gozzi, faz suas considerações iniciais com uma breve apresentação da 6 
pauta a ser seguida, passando a palavra para o anfitrião o Prefeito de Ourinhos, Toshio Misato, 7 
que ressalta a importância do Comitê para os Municípios do Médio Paranapanema. Na 8 
seqüência passou a palavra ao senhor vice-presidente Nelson Vieira que fez suas 9 
considerações iniciais sobre a reunião falando da importância da presença do representante da 10 
Secretaria do Meio Ambiente para expor ao Comitê informações sobre o Programa Município 11 
Verde.  Passada a palavra ao Sr. Edson Sabbag, secretario executivo, o mesmo dá inicio aos 12 
trabalhos previstos na pauta, e propõe a dispensa da ata da reunião anterior. O Sr. Oscar 13 
Gozzi coloca em votação a dispensa da leitura da ata o que foi aprovada pelo plenário, ficando 14 
estabelecido o prazo de 10 dias para os membros do CBH fazerem alguma observação ou 15 
alteração na mesma. Na seqüência, passando aos comunicados: 1)Visita da Coordenadora de 16 
Recursos Hídricos, Sra. Rosa Mancini, em Marília-  foram apresentados os trabalhos da 17 
coordenadoria para 2007 e entregues pelo Comitê os documentos e materiais didáticos 18 
produzidos pelos projetos financiados pelo FEHIDRO. 2) Breve relato sobre o andamento dos 19 
projetos encaminhados para o FEHIDRO -  informou que todos já foram encaminhados para o 20 
agente técnico para aprovação. 3) Diagnóstico Ambiental: O Comitê aprovou na reunião 21 
passada o envio pelos municípios de questionário com o diagnóstico ambiental municipal, 22 
sendo inclusive critério de pontuação para o fehidro 2008, não apresentaram o diagnóstico: 23 
Águas de Sta Bárbara, Alvinlândia, Avaré, Cruzália, Ibirarema, João Ramalho, Lucianópolis, 24 
Óleo, Ourinhos, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Ubirajara, Agudos, Lutécia, 25 
Pratania  e Ipaussu. Passada a palavra para a Sra. Suraya foi feita a apresentação do V 26 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, a ser realizado em 27 
Setembro próximo, em Avaré, e apresentou a proposta de critérios para que os membros do 28 
Comitê possam pleitear uma vaga subsidiada. Informou ainda que a CT de Educação 29 
Ambiental será a responsável pela análise dos pedidos. Com a palavra o Sr. Oscar, presidente 30 
do CBH comenta sobre a importância da Educação Ambiental e da participação de todos no V 31 
Diálogo, inclusive com a apresentação de projetos, colocando em votação os critérios 32 
apresentados, o que foi aprovado por todos. Passada a palavra ao Vice Presidente Sr. Nelson 33 
o mesmo fez um relato sobre sua participação nas reuniões das CTs realizadas e em especial 34 
na reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Falou ainda sobre a participação de 35 
membros do CBH MP, como o Sr. Emilio Prandi e a Sra. Suraya, nas Câmaras Técnicas do 36 
Conselho Estadual. Prosseguindo o Senhor Presidente fez suas considerações sobre o 37 
Programa Município Verde, falou da importância da participação e da articulação regional , 38 
ressaltou a importância dos municípios aderirem ao Programa, assumindo compromisso de 39 
cumprir com as metas e ações previstas, na sequência passou a palavra para os Senhores 40 
Fredmar Correa e Agostinho Martins Neto, representantes da Secretaria de Estado do Meio 41 
Ambiente para a apresentação do Programa Município Verde aos membros do Comitê. 42 
Fazendo uso da palavra o Sr. Agostinho elogiou a mobilização e organização do Comitê para a 43 
realização da reunião e passou a apresentação dos objetivos e componentes do Programa. 44 
Após a apresentação do Programa foi aberta a palavra aos membros do comitê para suas 45 
considerações onde foram prestados os esclarecimentos. O Sr. Oscar, fazendo uso da palavra 46 
fez suas considerações finais, agradeceu o trabalho e dedicação dos membros do comitê e das 47 
câmaras técnicas, agradeceu ainda a presença do Sr. Agostinho e do Senhor Fredmar, pediu a 48 
eles que informasse ao Secretario Xico Graziano que em breve o Comitê, após sistematizar o 49 
Diagnostico Ambiental apresentado pelos Municípios, estará levando as demandas para  o 50 
Secretário, visando a viabilização de recursos para as ações necessárias,  fez uma breve 51 
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avaliação da reunião, e solicitou a cada um dos membros que definisse em 

uma palavra sua avaliação sobre a reunião. O Sr. Ricardo, da Apta, propôs que o Comitê envie 53 
um oficio aos Municípios de Avaré, Lucianópolis, João Ramalho e Chavantes que ainda não 54 
aderiram ao Programa o que foi aprovado por todos. Após a manifestação dos membros o 55 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. 56 

 57 


