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ATA CBH-MP/002/2009 1 

Aos vinte e três dias do mês de junho, às 10:00 horas, no salão do Centro Integrado de Educação, Esporte e 2 

Lazer - CIEEL, em Itatinga, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2009 do CBH-MP, conforme 3 

convocação específica. Composta a mesa dos trabalhos pelo Presidente do Comitê e Prefeito de Fernão, Sr. 4 

Adélcio Ap. Martins; pelo Secretário Executivo, Sr. Edson Geraldo Sabbag; Sr. Oscar Gozzi assessor do 5 

Secretário Estadual de Meio Ambiente, Xico Graziano; Sr. Cornélio Cezar Kemp Marcondes conselheiro do 6 

CRH; Sr. Ailton Fernandes Faria, Prefeito Municipal de Itatinga e, anfitrião da reunião, e pelos membros 7 

titulares do Comitê, conforme listas específicas. Dando inicio a reunião, o Presidente deu boas vindas aos 8 

membros do Comitê e convidados agradecendo a acolhida do Município de Itatinga ao Comitê, agradeceu 9 

ainda a presença do Deputado Estadual Edson Giribone e demais autoridades presentes. Passada a palavra 10 

ao Sr. Ailton Fernandes Faria, Prefeito Municipal de Itatinga, o mesmo deu boas vindas a todos os membros 11 

do Comitê, agradeceu ao CEDEPAR, um atuante consórcio da região, e ao Deputado Edson Giribone 12 

presente, vereadores e representantes dos órgãos do Estado. Finalizou desejando um bom trabalho ao 13 

Comitê. Passada a palavra ao Secretário Executivo Sr. Sabbag, Diretor do DAEE - Diretoria do Peixe 14 

Paranapanema, o mesmo agradeceu a acolhida elogiando a dedicação do município em organizar com 15 

carinho cada detalhe desta reunião. Com a palavra o Sr. Oscar Gozzi, agradeceu o convite e em nome do 16 

Secretario Estadual de Meio Ambiente, Xico Graziano, deu boas vindas a todos. Passada a palavra ao 17 

Deputado Estadual Edson Giribone o mesmo parabenizou os membros do comitê pela reunião e falou da 18 

satisfação de poder acompanhar este trabalho. Lembrou que foi Vice-Prefeito de Itatinga por 02 vezes 19 

participando, na época, do CBH Alto Paranapanema, entendendo a importância destes colegiados não 20 

apenas por conta de recursos financeiros, mas pelo trabalho que ele realiza na região. Aproveitou para 21 

informar que a Comissão de finanças da Assembléia está realizando audiências públicas para discussão do 22 

Orçamento 2010, convidando todos a participarem, pois serão realizadas em todo estado, sendo a próxima 23 

em Itapetininga. Dando inicio a pauta da reunião o Senhor Presidente passou a palavra para o Secretario 24 

Executivo. O Sr. Sabbag iniciou informando a existência de quorum para a reunião e, tendo em vista a 25 

entrega da ata da reunião anterior, solicitou a dispensa da leitura. Colocado em votação foi aprovada a 26 

dispensa por unanimidade. A seguir a Ata foi colocada em discussão, sendo dado prazo de 10 dias para 27 

encaminhamento de eventuais alterações à Secretaria Executiva. Colocada em votação a Ata foi aprovada 28 

por unanimidade. Com a palavra o Sr. Sabbag passou aos comunicados da Secretaria Executiva: Comentou 29 

sobre a Integração dos Estados do Paraná e São Paulo, lembrando da criação do Grupo de Trabalho (GT) no 30 

qual faz parte pelo Médio Paranapanema o Sr. Emílio Carlos Prandi e a Sra. Suraya Modaelli. Passada a 31 

palavra para a Sr. Emílio, o mesmo fez um breve relato sobre a primeira reunião do GT realizada em 32 

Ourinhos, onde foram estabelecidas as ações a serem desenvolvidas, sendo a próxima reunião definida para 33 

os dias 26 e 27 em Maringá/PR. Dando continuidade aos comunicados, o Sr. Sabbag fez um breve 34 

esclarecimento sobre a questão da demanda induzida, lembrando que na reunião passada foi feito apenas 35 

um comunicado. Esclarece que a demanda induzida tem por objetivo a recuperação de córregos urbanos, a 36 

idéia inicial era que os projetos dessem entrada pelo CRH, mas como a deliberação referente não foi 37 

aprovada, os recursos foram distribuídos para os Comitês de Bacias priorizarem seus projetos. Este tema 38 

será objeto de uma deliberação especifica a ser aprovada nesta reunião. Quanto aos projetos do FEHIDRO 39 

em andamento, o Secretário Executivo solicita que os tomadores regularizem a situação perante o Fundo 40 

para evitar que novas solicitações sejam desabilitadas. Prosseguindo, passou a palavra ao Sr. Oscar Gozzi 41 

para que ele falasse sobre o Pacto das Águas. Com a palavra o Sr. Oscar fez uma breve consideração 42 

ressaltando a expectativa do Secretário sobre o fortalecimento dos trabalhos dos Comitês do Estado de São 43 

Paulo, afirmando que os Comitês são Fóruns qualificados para a indução de políticas públicas devido a sua 44 

própria composição tripartite, não apenas através da liberação dos recursos do FEHIDRO, que é pouco em 45 

função da demanda. Relatou que o Secretário fez este ano uma reunião com os Presidentes de CBH’s onde 46 

foi enfatizado que os Comitês podem levantar as demandas não atendidas pelo FEHIDRO, sendo que os 47 

Presidentes de Comitês podem dar encaminhamento a estas demandas junto a outras instâncias, tendo 48 

sempre por base seu Plano de Bacias. Lembrou que as audiências públicas para o orçamento do Estado vão 49 

acontecer em vários municípios e ressaltou que este é o momento do comitê apresentar suas demandas 50 

para inclusão no orçamento. Falando do Pacto das Águas relatou que 303 municípios validaram este pacto, 51 

lembrando que este documento surgiu a partir do Consenso das Águas, em Istambul na Turquia, buscando a 52 

proteção e preservação das águas e provocando os poderes públicos para ações neste sentido. Oscar Gozzi 53 
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lembrou que São Paulo foi o pioneiro em assinar o Consenso. No caso do CBH-MP, 23 municípios validaram 54 

este documento, os demais interessados podem fazer esta validação por meio do site da Secretaria de Meio 55 

Ambiente, acessar os documentos, subscrever e enviar o registro a Secretaria. Finalizando os comunicados o 56 

Sr. Sabbag ressaltou a presença do Prefeito de Garça, Sr. Cornélio Cezar Kemp Marcondes, que junto com o 57 

Prefeito Carlos Arruda Garms, de Paraguaçu Paulista, representa os Municípios no CRH. Na seqüência falou 58 

sobre o levantamento de demandas municipais na área de controle de enchentes e erosões, que o DAEE 59 

está realizando nos municípios do Estado, lembrou que o DAEE não tem um programa especifico nestas 60 

áreas, sendo que atualmente o Programa Água Limpa tem disponibilizado recursos para obras de 61 

afastamento e tratamento de esgoto. Informou que o Superintendente do DAEE está encaminhando um 62 

ofício explicativo a cada município sobre as visitas que os técnicos do DAEE estão fazendo às Prefeituras 63 

para realização do levantamento. Passada a palavra ao Prefeito de Garça, e, representante do CRH, Sr. 64 

Cornélio, o mesmo agradeceu a acolhida de todos e se colocou a disposição junto ao CRH para representar 65 

os Comitês de Bacias. Prosseguindo a pauta da reunião, Presidente passa a palavra ao Sr. Oswaldo Jose 66 

Bruno da Fundação Florestal para apresentação do Programa Estadual de Reserva Particular do Patrimônio 67 

Natural (apresentação disponível no site do CBH-MP). Após a apresentação, o Presidente agradece ao Sr. 68 

Oswaldo e, dando seqüência à pauta, convida o Senhor Emílio, coordenador da CTPAS, para os informes da 69 

Câmara sobre a avaliação do EIA/RIMA do empreendimento CONSTROLEO em Gália, solicitada ao Comitê 70 

pela SMA/DAIA. O Coordenador relatou que na última reunião da CT foi feita uma análise prévia dos 71 

documentos encaminhados, tratando-se de um empreendimento de rerrefino de óleo de relevante impacto 72 

ao meio ambiente, sendo que uma avaliação, com vista à emissão de um parecer do Comitê, necessita de 73 

discussões mais aprofundadas, inclusive com apoio de consultoria externa. O Coordenador alerta ainda que o 74 

empreendimento está sendo instalado na cabeceira do Ribeirão das Antas e eventualmente pode causar 75 

impactos nos recursos hídricos da Bacia. Ainda segundo o Coordenador Emílio, na próxima reunião da 76 

CTPAS este tema será pautado novamente. O Presidente do Comitê, Sr. Adélcio, relatou que esteve com o 77 

Presidente da empresa e o mesmo relatou que não haverá danos ao meio ambiente, sendo que 98% dos 78 

resíduos gerados serão tratados e que o cheiro não será um problema. O Sr. Adélcio finalizou solicitando ao 79 

comitê que sejam feitas reuniões com a população para esclarecimentos sobre o tema. Passada a palavra ao 80 

Prefeito de Gália, Sr. Renato, se manifestou que tendo em vista que o empreendimento será instalado em 81 

Gália, relatou ser a favor da reciclagem sem agressão ao meio ambiente, lembrou que já foi realizada uma 82 

reunião com a população em Gália, mas a questão realmente é polêmica. A empresa deve gerar emprego e 83 

desde que não haja degradação ao meio ambiente não vê problema, mas conta com o apoio do comitê para 84 

esclarecer a população e dar um parecer técnico sobre a questão. O Senhor Emílio ressaltou que a posição 85 

do Comitê é isenta de qualquer interesse, tendo como foco o meio ambiente. O Sr. Sabbag aproveitou o 86 

momento para elogiar o trabalho da Câmara Técnica que debate exaustivamente diversos assuntos para dar 87 

suporte às decisões do Comitê. Prosseguindo, o Sr. Emílio passou a apresentação das deliberações para 88 

aprovação do plenário, iniciando pela Deliberação CBH/MP/107/2009, que aprova pontuação dos projetos 89 

apresentados ao FEHIDRO, para 2009, para fins de hierarquização. Aberta a palavra ao plenário, não houve 90 

manifestações, a deliberação que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor 91 

Emílio apresentou a deliberação CBH/MP/108/2009, que indica prioridade de investimentos ao FEHIDRO, 92 

informou que todos habilitados foram priorizados e que não houve projetos em carteira. Aberta a palavra ao 93 

plenário, não houve manifestações, a deliberação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 94 

Prosseguindo o Senhor Emílio apresentou a Deliberação CBH/MP/109/2009, que aprova novo prazo para 95 

apresentação de projetos ao FEHIDRO, ressaltou que não serão aceitos protocolos das certidões, do parecer 96 

do DEPRN e de outorga do DAEE, lembrou que os projetos terão valor mínimo e máximo de solicitação. 97 

Aberta a palavra o Sr. Luis Ayrosa, APTA, solicitou que seja aceitos protocolos das licenças ambientais, pois o 98 

tempo é pequeno para a apresentação das licenças. O Sr. Sabbag lembrou que o Comitê tem prazo até 99 

setembro para deliberar então não existe tempo hábil para prorrogação. Com a palavra, o Prefeito de 100 

Palmital questionou se os municípios que já apresentaram projetos, caso sobre recursos, não poderiam 101 

apresentar outro projeto. O Sr. Sabbag esclareceu que não, se existir saldo de recursos ficam na sub conta 102 

do comitê junto ao FEHIDRO. Com a palavra o Senhor Fernando Quaquiato sugeriu que estes tomadores 103 

possam apresentar um segundo projeto, mas que eles fiquem como suplentes. O Sr. Sabbag esclarece que 104 

este tema foi objeto de um acordo no Comitê. Com a palavra o Sr. Jose Carlos, da ESAPP, apoiou esta 105 

proposta para que seja aceito um segundo projeto por tomador. O Sr. Sabbag solicitou ao Presidente que 106 
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coloque em votação o assunto. O Sr. Emílio sugere que se houver sobra de recursos que estes recursos 107 

sejam direcionados para atender projetos apresentados na demanda induzida. O Sr. Sabbag lembra que a 108 

deliberação do Comitê define que no mínimo sejam aplicados 20% dos recursos na demanda induzida, 109 

sugerindo que a Plenária delibere a proposta apresentada pelo Emílio. Consultado os interessados, a 110 

proposta de apresentação de dois projetos por tomador foi retirada. Após as manifestações o Senhor 111 

Presidente coloca em votação a proposta de encaminhamento de eventual saldo de recursos para demanda 112 

induzida, sendo a proposta aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Emílio apresentou a Deliberação 113 

CBH/MP/110/2009 que aprova diretrizes, critérios e prazos para apresentação de projetos ao FEHIDRO - 114 

Demanda Induzida 2009. O Sr. Sabbag lembrou que dentro deste tema é possível solicitar desde um 115 

receptor de esgoto até uma contenção de encosta, ou seja, um trabalho de recuperação de córrego urbano. 116 

Aberta a palavra à Plenária o Senhor Oswaldo, Fundação Florestal, sugere que no Item IV do Artigo 5º 117 

sejam excetuados os projetos em andamento de mata ciliar, pois projetos de recomposição florestal são 118 

diferentes dos demais tipos de obras, quanto mais longo melhor, sendo o ideal o desenvolvimento em até 18 119 

meses. O Sr. Sabbag informou que a Secretaria Executiva fará este levantamento sobre a situação dos 120 

projetos nesta temática e propôs que seja acrescentado na Deliberação o proposto pelo Senhor Oswaldo. 121 

Com a palavra, o Senhor Habib, Associação dos Engenheiros, questionou sobre o tema da demanda 122 

induzida, como recuperação de córregos urbanos, e questionou como poderia ser feita uma fiscalização nas 123 

obras de canalização que estão sendo realizadas com recursos de diversas fontes, como o caso de Ourinhos 124 

onde os recursos são do PAC. O Sr. Sabbag esclareceu que no caso de Ourinhos os recursos vieram do 125 

Governo Federal, lembrando que existem órgãos responsáveis pela fiscalização, e que, se for o caso, sugeriu 126 

ao senhor Habib que ele faça formalmente um pedido sobre a averiguação desta questão junto ao Comitê. O 127 

Sr. Sabbag esclareceu que foram feitos, pela Prefeitura Municipal, diversos pedidos de autorização junto ao 128 

DEPRN para vários locais, sendo que os pareceres foram emitidos com base nos projetos e na ART do 129 

engenheiro responsável pelos mesmos. O Sr. Sabbag lembrou que o Comitê não tem esta competência de 130 

fiscalizador, afirmando existe a possibilidade, a partir de uma solicitação de membros do Comitê, do 131 

acompanhamento da questão. Colocado em votação a Deliberação CBH/MP/110/2009 foi aprovada por 132 

unanimidade. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Senhor Luis Pavão da CATI informou que a 133 

Secretaria da Agricultura finalizou o projeto LUPA, informou ainda que em breve será iniciado o programa 134 

Micro Bacias II. Comentou ainda sobre sua preocupação com a qualidade dos projetos apresentados ao 135 

FEHIDRO, propondo que o Comitê faça a capacitação dos tomadores de recursos. O Senhor Oswaldo, da 136 

Fundação Florestal, ressaltou a importância do LUPA para o planejamento do Comitê e manifestou que seria 137 

importante a disponibilização do mesmo para seus membros. O Sr. Sabbag propôs a aprovação de uma 138 

moção à Secretaria da Agricultura solicitando a disponibilização dos dados do Lupa ao Comitê de Bacias, 139 

colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Com a palavra a Senhora Paula, da Secretaria de 140 

Desenvolvimento, parabenizou a reunião e falou a respeito de um projeto que está sendo desenvolvido no 141 

Comitê do Baixo Tietê para construção da Agenda 21 regional, propondo que o CBH MP faça um projeto 142 

semelhante para a UGRHI-17. O Senhor Manuel, ONG Salvar, falou sobre o promotor de Paraguaçu Paulista, 143 

Senhor Luis Fernando, que manifestou interesse em trabalhar em parceria com o Comitê informando que em 144 

breve visitará a Secretaria Executiva CBH. O Senhor Leonildo solicitou atenção especial ao setor de 145 

produtores rurais, que sejam apoiados pelo Comitê de Bacias. Com a palavra o Prefeito Municipal de 146 

Tarumã, Senhor Jairo, parabenizando a todos colocou o município a disposição para sediar a próxima 147 

reunião do Comitê. O Prefeito de Palmital solicitou que para a próxima reunião seja pautada a questão da 148 

cobrança pelo uso da água, bem como a questão da reserva legal. O Senhor Miguel, do ERPLAN, ressaltou a 149 

importância das audiências públicas que serão realizadas para discussão do Orçamento 2010, alertando para 150 

a que será realizada dia 08 de julho na região de Marília. O Sr. Oscar, finalizando suas considerações, 151 

lembrou que o Comitê pode propor ao CRH uma manifestação de apoio para que o Governador somente 152 

libere recursos para controle de erosão (como obras de galerias de águas pluviais), mediante a apresentação 153 

do Plano de Macro Drenagem. Finalizando, o Prefeito Municipal de Itatinga, Sr. Ailton, agradeceu a todos 154 

pela participação, convidando os presentes para assistirem uma apresentação cultural de artistas do 155 

município. Nada mais havendo a tratar o senhor Presidente deu por encerrada a presente reunião. 156 


