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ATA CBH/AP/001/2009  1 
Aos onze dias do mês de março de 2009, realizou-se a 1ª reunião ordinária do Comitê das 2 
Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe no auditório da COPLAP na cidade de Tupã, ás 3 
09:00hs conforme convocação específica. A Sra. Suraya Modaelli inicia a reunião desejando 4 
boas vindas a todos e, cumprindo as formalidades, faz a leitura da Deliberação CBH-5 
AP/123/2009, que aprova a indicação e dá posse aos Representantes dos segmentos Estado, 6 
Sociedade Civil e Municípios para comporem o plenário e Diretoria Executiva do CBH-AP para 7 
o biênio 2009/2010. Composto o plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 8 
Aguapeí e Peixe, convida o Sr Oscar Gozzi assessor do Secretário de Meio Ambiente do 9 
Estado, Xico Graziano, para tomar acento a mesa. Prosseguindo com as formalidades informa 10 
que  cada segmento indicou um membro titular para ocupar a diretoria executiva do Comitê, 11 
sendo para a Secretaria Executiva o Senhor Edson Geraldo Sabbag, Diretor do DAEE, para 12 
exercer a vice presidência o Senhor Manuel Evaristo Santarem Gonzalez, representante da 13 
sociedade civil pela  ONG SOS Rio do Peixe e ,para exercer a Presidência, o Senhor Waldemir 14 
Gonçalves Lopes, Prefeito Municipal de Tupã. Colocado em votação foi aprovado por todos 15 
com uma salva de palmas. Neste momento foi passada a palavra para o presidente eleito do 16 
Comitê, Sr Waldemir para assumir a condução dos trabalhos. Fazendo uso da palavra, o Sr. 17 
Presidente agradeceu o apoio de todos os membros do Comitê e reafirmou sua disposição em 18 
colaborar com todas as ações desenvolvidas pelo Comitê. Na seqüência passou a palavra ao 19 
Vice presidente Sr Manuel, que cumprimentou a todos agradecendo ao seu segmento pela 20 
indicação para a vice presidência. Passada a palavra ao Secretario Executivo, o Sr Edson 21 
Geraldo Sabbag, inicia sua fala agradecendo a escolha do DAEE em nome de sua pessoa para 22 
a secretaria executiva, ressalta a satisfação de ter o Sr Oscar Gozzi, agora como assessor do 23 
Secretário, acompanhando os trabalhos do Comitê. A seguir passa a palavra ao Sr. Oscar 24 
Gozzi para suas considerações iniciais. Com a palavra Dr Oscar Gozzi parabeniza a todos os 25 
eleitos e expõe sua satisfação em estar na reunião deste comitê representando ilustríssimo 26 
Secretario de Estado do Meio Ambiente Sr Francisco Graziano ,destaca a importância dos 27 
Comitês para o desenvolvimento dos recursos hídricos. Fazendo uma retrospectiva de sua 28 
atuação no comitê ressalta que no cargo de assessor do Secretário de Meio Ambiente, que 29 
agora ocupa, terá como função fazer a interlocução com os comitês de bacias hidrográficas. 30 
Dando inicio a pauta da reunião o Secretario executivo Sr Edson Sabbag informa que já há 31 
quorum para a reunião e solicita ao Senhor Presidente colocar em votação a dispensa da 32 
leitura da Ata. Em votação, é aprovada a dispensa da mesma, sendo que o Sr. Presidente abre 33 
a palavra para as manifestações do plenário. Sem manifestações a ata é aprovada por 34 
unanimidade.. O Sr Edson Sabbag passa aos informes da Secretaria: O Comitê está 35 
atualizando seu banco de dados e solicita aos interessados que acessem o site: 36 
www.comiteap.sp.gov.br ressaltando a importância de todos os membros manterem seus 37 
endereços eletrônicos atualizados, pois as comunicações do Comitê serão feitas utilizando-se 38 
desta ferramenta; Alertou os interessados em apresentar projetos ao FEHIDRO 2009 que os 39 
tomadores que tiverem projetos abertos de 2006 para trás e de 2007 e 2008 não iniciado ou 40 
paralizado não poderão apresentar novos projetos até a regularização da situação junto ao 41 
Fundo; Informou que o Prefeito de Garça, Sr. Cornélio Cézar Kemp Marcondes, tomou posse 42 
como conselheiro do CRH, pelo segmento dos municípios. Com a palavra, a Sra. Suraya 43 
Modaelli, informa sobre a realização da semana da água de 23 a 27 de março, onde os 44 
municípios e as entidades membros do CBH-AP são convidadas a realizar atividades, voltadas 45 
a preservação e conservação dos recursos hídricos, informa que as atividades realizadas 46 
devem ser cadastradas por email do CBH-AP e após a realização da mesma enviar um 47 
relatório das atividades desenvolvidas para a secretaria executiva, lembrou que as ações de 48 
educação ambiental são critérios de pontuação para o comitê. Com a palavra o Sr. Edson 49 
Sabbag apresentou aos membros o calendário de atividades do CBH-AP para 2009, sendo de 50 
23 a 27 de março Semana da água; de 01 à 04 de setembro de 2009 – VII Diálogo Interbacias 51 
de Educação Ambiental e Recursos Hídricos; Novembro de 2009 XI Encontro Nacional de 52 
Comitês de Bacias Hidrográficas; e até dezembro de 2009 a contratação do estudo sobre a 53 
cobrança do uso da água. Com a palavra o Presidente solicita aos prefeitos dos municípios de 54 
Guararapes, Braúna, Valparaiso, que solicitaram a inclusão no CBH-AP, que se manifestem. 55 
Colocado em votação foi aprovada a inclusão destes municípios no Comitê. Prosseguindo com 56 
a pauta, passa a palavra ao Sr Emilio Carlos Prandi para que apresente as deliberações. Com 57 
a palavra o Sr. Emilio apresenta a Deliberação CBH-AP nº.124/2009, que aprova diretrizes e 58 
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critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO, destinados à área do CBH-AP. Emilio 59 
informa que houve um equivoco na tabela apresentada sobre as licenças necessárias para 60 
obras de Sistema de Tratamento de Esgoto , esclarece que é imprescindível  a apresentação 61 
de outorga e/ou autorização pelo DAEE. O Presidente Sr Waldemir abre para discussão em 62 
plenário. O Prefeito de Ocauçu Sr Dorival Marzola questiona se projetos de controle de erosão, 63 
como galerias de águas pluviais podem ser feitos em etapas. Emilio informa que pode sim 64 
solicitar a continuação de galerias águas pluviais ao FEHIDRO. O Prefeito de Presidente 65 
Bernardes questiona se pode elaborar um projeto de Macrodrenagem em seu município, sendo 66 
que a sede situa-se na área do CBH - Pontal do Paranapanema. O Sr Emilio explica que só 67 
pode aplicar os recursos destinados ao CBH AP na área que pertencer a bacia. A Sra. Adriana 68 
solicita esclarecimento na tabela de licenças no item sobre sistemas de disposição de resíduos 69 
sólidos, se é preciso ter a licença da CETESB e do DEPRN, questiona se pode ser apenas o 70 
parecer. O Sr Juliano da prefeitura de Piquerobi solicita que antecipe a data de entrega dos 71 
projetos e informa que o DEPRN disponibiliza apenas o parecer e a autorização de corte é 72 
posterior. O Sr Lauro Mascarin DEPRN informa que não tem que ter a autorização de corte 73 
quando tem área de APP e arvores isoladas, informa que para solicitação de parecer são 74 
necessários  30 dias de antecedência. O Prefeito de Valparaiso agradece sua inclusão e 75 
questiona se existe possibilidade de prorrogar o prazo final da deliberação. O Sr Sabbag 76 
informa sobre o prazo do CRH e caso o comitê não cumpra perde 50% de seus recursos.  O Sr 77 
Presidente Waldemir coloca a deliberação CBH-AP124/09 para aprovação, sendo aprovada 78 
por unanimidade. Dando seqüência O Senhor Emilio apresenta a Deliberação CBH-AP 79 
nº.125/2009, que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a 80 
serem indicados ao FEHIDRO. O Sr Presidente abre para discussão e após as manifestações 81 
coloca a mesma em votação, sendo aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Sr. 82 
Emilio passa a apresentação da Deliberação CBH-AP nº.126/2009, que aprova  projetos 83 
regionais para obtenção de recursos do FEHIDRO. Aberta a palavra para discussão, após as 84 
considerações é colocada em votação e aprovada por todos. Finalizando a pauta o Presidente 85 
abre a palavra para as considerações dos membros do CBH. O Sr Paulo Wilson da CETESB 86 
informa sobre o licenciamento ambiental unificado onde o processo esta mais rápido e menos 87 
burocrático, informa sobre o projeto de lixo mínimo cujo objetivo é que os municípios eliminem 88 
os lixões ate dezembro 2009 , outro projeto citado é o do esgoto tratado, que prevê ate 89 
dezembro de 2010 deva se ter 100% do esgoto tratado no estado. Fazendo referencia aos 90 
recursos do FEHIDRO o Sr Luis Fernando, da SMA, informa que ate 12,5% dos recursos 91 
podem ser usados para recuperação de nascentes. A Sra Adriana solicita que seja feita uma 92 
caracterização dos municípios com áreas contidas nas UGRHIs 20 e 21.O Presidente Sr 93 
Waldemir afirma ser realmente necessário este estudo para saber em qual área dos 94 
municípios, que não tem sede na bacia, poderão ser apresentados projetos, a idéia é que seja 95 
encaminhada uma moção ao CRH para que ele se manifeste sobre o assunto. O Sr. Paulo 96 
Cezar da UNESP, concorda e solicita uma análise prévia para destinação dos recursos.  O Sr 97 
Edson Sabbag concorda que esta moção seja o inicio de um processo de discussão sobre o 98 
tema. Aberta a palavra para os membros do comitê deixarem sua Mensagem final o presidente 99 
encerra a reunião.  100 
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