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                                 ATA/ CBH/AP/002/2008 1 
Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2008, ás 10:00 horas em segunda 2 
convocação, no Centro de Convivência do Idoso, em Herculândia, realizou-se a 2ª 3 
reunião ordinária do CBH-AP de 2008. Sr Waldemir G. Lopes, presidente do CBH-4 
AP fazendo suas considerações iniciais agradeceu a acolhida do Município de 5 
Herculândia ao Comitê e na seqüência justificou a ausência do prefeito anfitrião, 6 
José Carlos Rodrigues Adorno, que estava sendo diplomado em Tupã as 10:00 7 
horas. Declarando aberta a reunião passou a palavra a Sra. Suraya, secretária 8 
executiva adjunta para inicio dos trabalhos. Com a palavra justificou a ausência 9 
do Secretario Executivo Sr. Edson Sabbag, que esta se recuperando de uma 10 
cirurgia. Iniciando as formalidades informa que existe quorum para a realização 11 
da solicita ao Senhor Presidente que coloque em votação a dispensa da leitura da 12 
ata propondo o prazo de 10 dias para que os membros do CBH proponham 13 
alterações. O Senhor Presidente Waldemir coloca em votação sendo aprovada 14 
por todos a ata e o prazo para as eventuais alterações. Passando aos informes a 15 
Sra Suraya faz os seguintes comunicados: 1) FEHIDRO 2008, A coordenadoria 16 
de Recursos Hídricos aprovou prazo até 31 de dezembro para assinatura dos 17 
contratos com o FEHIDRO. Alguns projetos do AP, ainda estão no agente técnico 18 
para emissão do parecer técnico, a secretaria executiva está acompanhando 19 
estes processos para que os mesmos sejam aprovados em tempo hábil. 2) VI 20 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos – 700 21 
participantes, 09 comitês de Bacias e 04 secretarias de Estado (Saúde, Meio 22 
Ambiente, Educação, Saneamento e Energia). 3) X Encontro Nacional de CBHs – 23 
Realizado em novembro, no Rio de Janeiro, contou com cerca de 2000 24 
participantes de todo o País, aproximadamente 140 comitês de bacias 25 
representados. 4) Comunicamos o Novo email do Comitê: 26 
comiteap@ambiente.sp.gov.br .5) Cadastro do Comitê: A partir de janeiro a 27 
secretaria executiva do comitê estará atualizando seu banco de dados. Todos os 28 
cadastrados pelo CBH receberão um comunicado solicitando o recadastramento 29 
através do site do Comitê. 6) Calendário de atividades para 2009: Janeiro – 30 
recadastramento, Fevereiro- reuniões preparatórias para eleição dos membros e 31 
diretoria,Março – reunião de eleição do Comitê (eleição, aprovação de critérios 32 
para apresentação de projetos ao FEHIDRO).O Presidente Waldemir 33 
prosseguindo com a pauta passa a palavra para o Sr. Emilio Carlos Prandi, 34 
representante do DAEE na CTPA para apresentação da Deliberação CBH/AP nº. 35 
120/08 Aprova Plano das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe e o 36 
Relatório de Situação das Bacias Hidrográficas. O Sr. Emilio Carlos Prandi inicia 37 
com a apresentação da deliberação e passa a palavra para o Sr. Rodrigo Augusto 38 
Brito, do CETEC, entidade executora do Plano de Bacia, para que faça a 39 
apresentação do Plano de Bacia. O Senhor Presidente Waldemir, após a 40 
apresentação abre a palavra aos membros do CBH.  A Srta Adriana, de Guaraçai, 41 
sugeriu que o Plano tenha em suas metas o incentivo a implantação da agenda 42 
21 local. Após as manifestações o Sr. Emilio passou a palavra para o Sr. Rafael 43 
Carrion, do DAEE, para a apresentação do Relatório de Situação das Bacias 44 
Hidrográficas. O Sr. Rafael explicou que o Relatório foi elaborado pela Câmara 45 
Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH e seguiu metodologia aprovada 46 
pelo CRHi, enfatizou que o mesmo foi elaborado em sintonia com o Plano de 47 
Bacias.  O Sr. Waldemir Gonçalves após várias manifestações colocou a 48 
deliberação CBH/AP nº. 120/08 em votação, sendo aprovada por unanimidade, 49 
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com uma salva de palmas. O Sr. Antonio Ehrenberg, da CESP, solicitou a palavra 50 
e chamou a atenção para a necessidade do Comitê estar acompanhando 51 
anualmente a implementação do Plano. A Sra. Suraya esclareceu que 52 
anualmente CBH estará realizando o Relatório de Situação que tem o papel de 53 
avaliar esta questão. Prosseguindo o Sr. Emilio apresentou a Deliberação 54 
CBH/AP nº. 121/08 que altera cronograma e dispõe sobre a Implantação da 55 
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios 56 
Aguapeí e Peixe, o Sr. Emilio comenta que a deliberação propõe a alteração do 57 
cronograma prevendo o inicio da cobrança nas Bacias para 2011. A Sra. Suraya 58 
ressalta que o Grupo técnico de Cobrança, criado pelo CBH, teve dificuldades 59 
para se reunir neste ultimo ano e falou da importância deste grupo na próxima 60 
gestão do CBH, a ser eleita em Março de 2009. Após a apresentação da 61 
deliberação e manifestações do plenário o Sr. Waldemir coloca em votação a 62 
Deliberação CBH/AP nº. 121/08, sendo aprovada por todos. Cumprida pauta da 63 
reunião o Sr. Presidente abre a palavra para os membros do CBH fazerem suas 64 
considerações finais. O Prefeito de Parapuã, Sr. Antonio fez um balanço positivo 65 
do trabalho do CBH nesta gestão, lembrou que os recursos investidos pelo 66 
FEHIDRO foram fundamentais e faz um apelo para que os Prefeitos continuem 67 
apoiando o CBH, participando e dando continuidade a este trabalho, finalizou 68 
parabenizando a todos. A Sra. Adriana sugeriu que em uma próxima reunião do 69 
Comitê se apresente o Plano de Manejo dos Parques Estaduais do Aguapeí e 70 
Peixe. A Sra. Suraya informou que técnicos da Secretaria Executiva esta 71 
participando das reuniões de discussão deste plano. O Sr. César Leal fez um 72 
breve relato sobre a parceria do CBH com a UNESP, ressaltando que para o 73 
próximo ano estarão recebendo pesquisadores de Cuba, especialistas em 74 
planejamento ambiental. A Sra. Selma, membro do CBH Baixo Tiete, parabenizou 75 
a todos pela reunião ressaltando que para 2009 estará solicitando ao CBH BT 76 
participar do VII Diálogo Interbacias. Finalizando o Prefeito de Garça, Faneco 77 
agradeceu a todos pelo apoio, falou da importância do trabalho do Comitê e 78 
ressaltou que apesar de estar finalizando seu mandato como Prefeito estará 79 
acompanhando as atividades do Comitê. Após as manifestações finais o Sr. 80 
Waldemir agradece a todos os presentes pela participação e da por encerrada a 81 
reunião.      82 


