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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010 DO CBH-MP 1 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2010, às 10:00 horas, no Centro Comunitário, em 2 

Platina/SP, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2010 do CBH-MP, conforme convocação 3 

específica. Composta a mesa dos trabalhos pelo Presidente do Comitê e Prefeito do município de 4 

Fernão, Sr. Adelcio Aparecido Martins, Sr. Edson Geraldo Sabbag, Secretário Executivo e Diretor 5 

do DAEE de Marilia, Júlio César Rosa, Vice Presidente, Sr. Manoel Possidônio, Prefeito Municipal 6 

de Platina, Sr. Oscar Gozzi, representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e pelos membros 7 

titulares do Comitê, conforme listas específicas. Dando boas vindas a todos, o Presidente Adelcio 8 

agradeceu ao anfitrião, Sr. Manoel, pela acolhida ao Comitê. Fazendo uso da palavra, o Prefeito 9 

Municipal de Platina, Sr. Manoel, deu boas vindas aos membros e demais presentes, falando da 10 

satisfação de receber a reunião do Comitê no município. Com a palavra, o Sr. Sabbag informou que 11 

existe quorum para o início dos trabalhos, solicitando ao Sr. Presidente a inclusão de mais um item na 12 

pauta. Esclareceu que a Secretaria de Meio Ambiente do Estado encaminhou ao Comitê a solicitação de 13 

parecer sobre a instalação da Central de Gerenciamento de Resíduos no Município de Piratininga, 14 

localizada em área contida no Médio Paranapanema, na nascente do Rio Turvo. Por este motivo, a CT-15 

PAS - Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento do Comitê, propõe a inclusão deste 16 

item na pauta para apreciação do Parecer por ela realizado. Colocada em votação, foi aprovada a 17 

inclusão por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Presidente solicitou um momento de atenção de todos 18 

para realizar uma Homenagem ao ex-presidente do CBH-MP e Prefeito Municipal de Paraguaçu 19 

Paulista, Carlos Arruda Garms, falecido recentemente. Lembrou que Arruda foi Presidente do Comitê do 20 

Médio Paranapanema por duas gestões; que em 2009 foi eleito Conselheiro, pelo Segmento dos 21 

Municípios, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; que foi eleito dentre os representantes do 22 

Conselho Estadual como Conselheiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; e que foi Prefeito 23 

Municipal de Paraguaçu Paulista por cinco gestões. O Presidente finalizou a homenagem apresentando 24 

um vídeo com a trajetória da vida desta grande figura pública. Passada a palavra para as considerações 25 

iniciais, o Sr. Júlio César Rosa, vice-Presidente do CBH-MP, falou sobre a importância da Sociedade 26 

Civil no Comitê de Bacias e ressaltou a relevância dos temas que serão tratados na reunião. Com a 27 

palavra, o Secretário Executivo, Sr. Edson Sabbag, fez suas considerações iniciais e, dando início à 28 

discussão dos itens da pauta, solicitou a dispensa da leitura da ATA da reunião anterior. Colocada em 29 

votação, a dispensa da leitura da ATA foi aprovada por todos. O Sr. Presidente informou que os 30 

membros do Comitê terão 10 dias para encaminhar para a Secretaria Executiva eventuais correções à 31 

mesma. Colocada em votação, a ATA foi aprovada por unanimidade. Passando aos comunicados, o Sr. 32 

Sabbag informou que a Secretaria Executiva está recebendo os contratos do FEHIDRO para assinatura, 33 

mas poucos contratos foram enviados. O Secretário esclareceu que muitos projetos ainda estão no 34 

Agente Técnico para finalização de análise e alguns estão no Agente Financeiro para emissão do 35 

contrato. Em seguida, o Secretário fez breves considerações sobre a reunião de Planejamento realizada 36 

na cidade de São Pedro. Relatou que a CRHi sugeriu aos Comitês que acompanhem os resultados dos 37 

projetos priorizados e contratados com recursos do FEHIDRO, solicitando que a análise técnica dos 38 

projetos apresentados aos Comitês para obtenção desses recursos seja mais criteriosa. Partindo dessa 39 

recomendação, o Sr. Emilio Prandi, do DAEE, tomou a palavra para uma breve apresentação dos 40 

resultados do Projeto Regional indicado pelo Comitê - “Estudo de Caracterização do Aqüífero Bauru na 41 

Região do Médio Paranapanema”. O Sr. Emilio lembrou que o projeto teve como tomador dos recursos o 42 

CIVAP – Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, parceiro do Comitê, cujo presidente, 43 

Marcelo de Souza Pecchio, é Prefeito da cidade de Quatá. Após a apresentação, o Presidente do CIVAP 44 
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foi convidado a fazer a entrega oficial ao Comitê da “Cartilha Síntese do Estudo de Caracterização do 45 

Aqüífero Bauru na Região do Médio Paranapanema”. Retornando a palavra ao Sr. Sabbag, ainda dentro 46 

do contexto de acompanhamento dos projetos priorizados pelo Comitê, o mesmo relatou que a 47 

FUNDAG, de Campinas, aprovou junto ao FEHIDRO um projeto que prevê a realização de Cursos de 48 

Preservação e Recuperação de Nascentes. Este projeto foi indicado pelo CBH-AP - Comitê das Bacias 49 

Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, mas abrange alguns municípios do Médio Paranapanema. 50 

Neste sentido, convidou o Senhor Rinaldo Calheiros, da FUNDAG, para uma breve apresentação do 51 

Projeto. Após a apresentação pelo Sr. Rinaldo, foi aberta a palavra para os esclarecimentos ao plenário. 52 

O Sr. Manoel Queiroz questionou a existência de vagas para representantes do CBH-MP. O Sr. Sabbag 53 

explicou que o projeto é do CBH-AP, mas pode ser deliberado para o CBH-MP. O Sr. Jairo, Prefeito de 54 

Tarumã, colocou o CIVAP à disposição para sediar os encontros no Médio Paranapanema, questionando 55 

o Presidente do Comitê sobre o contato com a CODASP para a realização de capacitação na Bacia. O 56 

Presidente, Sr. Adelcio, informou que está tentando agendar com a CODASP estes cursos oferecidos 57 

pelo órgão. Retornando aos comunicados, o Sr. Sabbag informou que, conforme orientação da 58 

Secretaria do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com o falecimento do Prefeito Arruda, assume a 59 

vaga no Conselho Estadual o atual Prefeito de Paraguaçu Paulista, Sr. Ediney Taveira Queiróz, pois a 60 

vaga não é pessoal, mas sim do Município. Outro comunicado importante foi sobre a Semana da Água. 61 

O Secretário esclareceu que todo ano o Comitê, em comemoração ao Dia Mundial da Água, realiza a 62 

Semana da Água, solicitando ao Sr. Carlos Eduardo, coordenador da CTEM - Câmara Técnica de 63 

Educação Ambiental, do CBH-MP, que fizesse uma breve apresentação sobre a proposta de atividades 64 

para este ano. Com a palavra, o Sr. Carlos apresentou a proposta das atividades e prazos para envio 65 

dos relatórios à Secretaria Executiva do Comitê, esclarecendo que a Semana da Água do CBH-MP será 66 

de 22 a 26 de março, e que as atividades poderão ser realizadas durante todo o mês, a partir do tema 67 

“Água Limpa para um Mundo Saudável”. Após a apresentação da Semana da Água, o Sr. Carlos 68 

explicou que a Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-MP está em fase de discussão e 69 

elaboração do Programa de Educação Ambiental para o Comitê e que, para embasar e direcionar as 70 

ações a serem previstas neste programa, elaborou um Questionário de levantamento do perfil e 71 

mapeamento das principais dificuldades encontradas pelos membros do Comitê. O Coordenador da 72 

CTEM finalizou sua fala solicitando a todos os membros titulares e suplentes que entreguem o 73 

questionário preenchido ao final da reunião para a equipe da Secretaria Executiva. Prosseguindo com a 74 

pauta da reunião, o Sr. Adelcio informou que o Prefeito Municipal de Piratininga encaminhou ofício ao 75 

Comitê solicitando a inclusão do Município no CBH-MP, tendo em vista que 50% da área do município 76 

está na UGRHI-17. O Presidente solicitou ao Prefeito de Piratininga, Odail Falqueiro, que fizesse suas 77 

considerações. Com a palavra, a Sra. vice Prefeita fez uma breve consideração sobre a área do 78 

município contida no Médio Paranapanema e solicitou ao Comitê a aprovação do pedido de inclusão. 79 

Colocada em votação, a inclusão do Município de Piratininga ao CBH-MP foi aprovada por todos. Dando 80 

continuidade à pauta da reunião, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Carlos Eduardo, coordenador 81 

da Câmara Técnica de Educação Ambiental, para a apresentação da Deliberação CBH-MP/118/2010, de 82 

23 de fevereiro de 2010, que altera a Deliberação CBH-MP/072/2005, de 14 de junho de 2005, que 83 

aprovou a criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e 84 

Informações em Recursos Hídricos – CTEM, do CBH-MP, e dá outras providências. Após a 85 

apresentação, foi aberta a palavra para as considerações do Plenário. Após as considerações, foi 86 

colocada em votação a Deliberação CBH-MP/118/2010, sendo aprovada por todos. Prosseguindo para o 87 

próximo item da pauta, o Sr. Carlos apresentou a Deliberação CBH-MP/119/2010, de 23 de Fevereiro de 88 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2010 DO CBH-MP - 3/4 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
comitemp@ambiente.sp.gov.br 

http://www.comitemp.sp.gov.br/ 

2010, que estabelece procedimentos para acompanhamento, pela CTEM, das ações de Educação 89 

Ambiental vinculadas aos projetos indicados pelo CBH-MP ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 90 

Aberta a palavra para as considerações do plenário, o Sr. Cláudio, da ONG Águas do Serrote, sugeriu 91 

que o Relatório da atividade realizada seja encaminhado logo após a conclusão da mesma. Após as 92 

considerações, foi colocada em votação a Deliberação CBH-MP/119/2010, sendo aprovada por 93 

unanimidade. Dando continuidade à pauta da reunião, o Sr. Presidente passa a palavra para o Sr. Emilio 94 

Prandi, Coordenador da CT-PAS - Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento, para 95 

apresentação do próximo item da pauta. Após as considerações iniciais, o Sr. Emilio fez a apresentação 96 

de parecer da CT-PAS sobre a instalação da Central de Gerenciamento de Resíduos no Município de 97 

Piratininga, em área contida no Médio Paranapanema, nascente do Rio Turvo. Aberta a palavra para os 98 

membros do Comitê, o Prefeito de Palmital questiona se o estudo já tramitou pela Secretaria de Meio 99 

Ambiente do Estado, afirmando acreditar que existem outras soluções para o problema. O Sr. Oscar 100 

Gozzi esclareceu que o papel do Comitê é de uma instância consultiva, e que o parecer seria uma 101 

recomendação. O Sr. Roberto, da FIESP, esclareceu que na reunião da CT foram questionadas as 102 

informações sobre o chorume contidas no projeto. A Sra. Luciene, da UNESP, se manifestou favorável 103 

ao parecer da CT-PAS, mas considera importante que estas questões sejam deliberadas com calma, 104 

pois o Comitê necessita de todas as informações possíveis para embasar suas decisões. Após 105 

considerações e colocado em votação, o parecer apresentado foi aprovado pela maioria dos membros 106 

do Comitê. Prosseguindo, o Sr. Emilio passou à apresentação da Deliberação CBH-MP/120/2010, de 23 107 

de Fevereiro de 2010, que aprova diretrizes para distribuição dos recursos do FEHIDRO destinados à 108 

área do CBH-MP. Após as considerações, a Deliberação CBH-MP 120/2010 foi colocada em votação e 109 

aprovada por todos. Dando prosseguimento, o Sr. Emilio apresenta a Deliberação CBH-MP/121/2010, de 110 

23 de Fevereiro de 2010, que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos 111 

a serem indicados ao FEHIDRO. Após as considerações, a Deliberação CBH-MP 121/2010 foi colocada 112 

em votação e aprovada por todos. Aberta a palavra para as considerações do plenário, o Sr. Osvaldo, da 113 

Fundação Florestal, solicitou esclarecimento sobre o item reflorestamento, pois no PDC 04 não existe 114 

projeto de produção de mudas, mas de recomposição ciliar e proteção de nascentes com a produção de 115 

mudas. O Sr. Cláudio, da ONG Águas do Serrote, lembrou que o valor proposto pela CT é de 10% para 116 

o PDC 04. Aberta a palavra para as considerações do plenário, o Sr. Osmar, do Instituto Florestal, 117 

sugere que o PDC 01 fique com 15% e o PDC 04 com 10%. A Sra. Elaine não concorda e propõe que o 118 

PDC 03 fique com 15%. Colocada em votação, foi aprovada a proposta apresentada pela Sra. Elaine. 119 

Após as considerações, a Deliberação CBH-MP 121/2010 foi colocada em votação e aprovada por 120 

todos. Com a palavra, o Sr. Emilio fez uma breve consideração sobre a Moção CBH-MP/001/2010, a ser 121 

encaminhada ao Senado Federal, com manifestação contrária à Proposta de Emenda Constitucional n° 122 

43/2000, que dispõe sobre a titularidade das águas subterrâneas. O Sr. Emilio relatou que esta emenda 123 

passa a titularidade destas águas para a União, o que seria uma grande perda para os Estados, inclusive 124 

para os recursos da Cobrança. Aberta a palavra, e após as considerações do plenário, a Moção CBH-125 

MP/001 foi colocada em votação e aprovada por todos. A seguir, o Sr. Emilio apresentou a Moção CBH-126 

MP/002/2010, que encaminha às Presidências do Senado Federal e da Câmara dos Deputados pedido 127 

para ampliar a discussão pública sobre os projetos de Lei que tratam de alterações no Código Florestal 128 

Brasileiro. Aberta a palavra, o Prefeito de Palmital ressaltou a importância do tema e enfatizou que toda 129 

a sociedade deve ser ouvida, mas questiona se não é tarde para o envio da Moção. O Sr. José Carlos, 130 

da ESAPP, propõe que o texto seja alterado, a fim de apoiar a Moção já aprovada pelo CIVAP. O Sr. 131 

Manoel Queiroz ressalta que o Comitê só pode aprovar a mudança após conhecer o texto aprovado pelo 132 
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CIVAP. O Sr. Sabbag propõe que o texto seja disponibilizado no site do CBH. O Prefeito de Palmital 133 

considera importante o apoio do Comitê, mas acha que neste momento poderia atrapalhar a articulação 134 

que o CIVAP já está fazendo. O Sr. Sabbag propõe que a Moção seja de apoio às audiências públicas já 135 

realizadas no país.  Após as considerações, o Sr. Presidente colocou em votação a Moção CBH-136 

MP/002/2010, sendo aprovada com as alterações propostas pelo Sr. Sabbag. Aberta a palavra aos 137 

membros do Comitê para Assuntos Gerais, o Sr. Oscar Gozzi falou sobre o PL 315, em trâmite no 138 

Senado, esclarecendo que, se aprovado, irá diminuir drasticamente os recursos do FEHIDRO, e finalizou 139 

solicitando ao Comitê que acompanhe o andamento do PL e, se possível, se manifeste contrário à sua 140 

aprovação. Aproveitou para fazer um breve relato sobre o Pacto das Águas, lembrando a data final para 141 

adesão dos municípios, solicitando aos prefeitos que acessem o site da Secretaria Estadual de Meio 142 

Ambiente e acompanhem as questões relativas ao Pacto. Com a palavra, a Sra. Suraya, da Secretaria 143 

Executiva do Comitê, solicitou a todos a devolução dos questionários, e lembrou que, para as próximas 144 

reuniões, os membros do Comitê devem trazer os documentos a serem apreciados na reunião 145 

impressos. A Sra. Suraya informou também que serão disponibilizados no site do Comitê o conteúdo 146 

mínimo para Termos de Referência para apresentação de diversas modalidades de projetos, o modelo 147 

para elaboração de Relatório de atividades da Semana da Água, bem como a lista dos tomadores com 148 

pendência junto ao FEHIDRO. Finalizando, Sra. Suraya fez um breve relato sobre o Grupo de Trabalho 149 

do Paranapanema, informando que as reuniões têm ocorrido regularmente e que o parecer do GT é, até 150 

o final do ano, apresentar ao CNRH a proposta de criação do Comitê do Paranapanema. Passando aos 151 

informes finais, o Sr. Sabbag esclareceu que o DAEE está encaminhando aos Municípios um ofício para 152 

levantamento da situação dos mesmos em função do período de chuvas, enfatizando que este material é 153 

fundamental para a realização de um estudo e um Plano de obras de infra-estrutura na área de 154 

drenagem, sendo que espera entregar este relatório no final de março ao Superintendente do DAEE. 155 

Após as considerações do plenário, o Sr. Presidente questionou qual município desejaria sediar a 156 

próxima reunião do Comitê, sendo aprovado o município de Quatá. Nada mais a tratar, o Sr. Presidente 157 

agradeceu ao Prefeito Manoel pela acolhida e deu por encerrada a reunião. 158 


