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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009 DO CBH-AP 1 

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2009, às 09h30 horas, no auditório do Departamento de 2 

Águas e Energia Elétrica, na cidade de Marília/SP, realizou-se a 2ª Reunião Extraordinária de 2009 do 3 

CBH-AP, conforme convocação específica. Composta a mesa dos trabalhos pelo Presidente do Comitê e 4 

Prefeito de Tupã, Sr. Waldemir Gonçalves Lopes, pelo Secretário Executivo Sr. Edson Geraldo Sabbag, 5 

além dos membros titulares do Comitê, conforme listas específicas. Dando boas vindas a todos o 6 

Presidente agradeceu ao Sr. Edson Sabbag pela acolhida ao Comitê no DAEE. Fazendo uso da palavra, 7 

o Secretário Executivo deu boas vindas aos membros e presentes, falando da satisfação de receber o 8 

Comitê na sede do DAEE, fazendo em seguida um breve esclarecimento sobre a convocação da 9 

reunião. Ressaltou a urgência da Reunião para aprovação do Relatório de Situação dos Recursos 10 

Hídricos 2009, e, da adequação do cronograma de implantação da cobrança para evitar penalização do 11 

Comitê pelo CORHI na destinação de recursos do FEHIDRO para 2010. Iniciando a reunião, o Secretário 12 

Executivo informou a existência de quorum para o início dos trabalhos, passando ao primeiro item de 13 

pauta, solicitou a dispensa da leitura da ATA da reunião anterior. O Sr. Presidente colocou em votação a 14 

dispensa da leitura, proposta aprovada por unanimidade. A seguir foi colocada em discussão a Ata 15 

definindo o prazo de 10 dias para encaminhamento de eventuais alterações à Secretaria Executiva. 16 

Colocada em votação, a ATA foi aprovada por unanimidade. Passando aos comunicados, o Secretário 17 

Executivo informa que o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO foi alterado pelo 18 

COFEHIDRO, sendo que a contrapartida dos projetos para entidades municipais (administração direta 19 

ou indireta) passa para 2% para municípios até 50 mil habitantes, 5% para municípios com mais de 50 20 

mil e menos de 200 mil habitantes, 10% para municípios acima de 200 mil habitantes, além de 10% para 21 

órgãos do Estado e Sociedade Civil. Outra alteração aprovada é a dispensa da apresentação do Plano 22 

de Desenvolvimento Sustentável para projetos de controle de erosão rural, devendo ser apresentado 23 

apenas o Plano de Controle de Erosão Rural da Bacia onde será realizada a obra. Dando continuidade 24 

aos informes, em 16 de outubro de 2009 foi sancionada pelo Governador do Estado, a Lei 13.798 que 25 

estabelece a Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus princípios. O principal compromisso é a 26 

redução de 20% das emissões de CO2 até 2020. Quanto a assinatura de Contratos do FEHIDRO 2009, 27 

a Secretaria Executiva está começando a receber os contratos para assinatura, entretanto, a maioria dos 28 

contratos somente serão assinados no próximo ano. O Presidente do Comitê ressalta a importância de 29 

rever os critérios para apresentação dos projetos ao FEHIDRO em função desta informação. Neste 30 

momento o Sr. Presidente informa a todos que precisa se ausentar da reunião e passa a Presidência da 31 

reunião para o Secretário Executivo, agradece a todos pelo trabalho desenvolvido no ano de 2009 e 32 

deseja boas festas. Presidindo a Reunião, o Secretário Executivo prossegue com os comunicados da 33 

Secretaria Executiva, informando que a partir de dezembro deste ano o CBH AP passa a integrar os 34 

Conselhos Consultivos dos Parques Estaduais do Aguapeí e do Peixe. Participaram da solenidade de 35 

posse, o Sr. Rafael Carrion Coordenador da CT-PA (Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação) e o 36 

Sr. Carlos Camargo membro da Secretaria Executiva do Comitê. Dando continuidade a pauta da 37 

reunião, o Sr. Secretário passa a palavra para o Senhor Rafael Carrion, Coordenador da CT-PA, para 38 

apresentação do próximo item de pauta. Com a palavra, o Sr. Rafael apresenta a Deliberação CBH-39 

AP/135/2009 que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2009 do CBH-AP, informando 40 

aos membros que o Relatório está disponibilizado no site do CBH e será encaminhada uma cópia para 41 

todos os membros. Colocado em discussão, o Sr. Luis Melo, da ONG Origem, questionou a metodologia 42 

utilizada, ressaltou que a diferença de tratamento das Bacias é necessária. Outra questão apontada é 43 

que o CENSO do IBGE tem dados mais atualizados, e, quanto ao uso e ocupação do solo, existem 44 
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vários dados disponíveis. Sugeriu que para os próximos Relatórios seja ampliada a discussão e a 45 

apresentação dos documentos para os demais membros do Comitê, para que possam também 46 

contribuir. O Sr. Rafael esclareceu que estes dados são fornecidos pela CRHi, ressaltando a dificuldade 47 

para atualização dos mesmos e o curto prazo para discussão e finalização do documento. O Sr. Luis 48 

Sergio, da ABRH, esclareceu que participa da CT a anos, lembrando que esta metodologia vem sendo 49 

adotada desde 2008. Lamentou o prazo apertado para discussão e sugeriu que seja solicitado ao CRHi 50 

mais tempo para discussão dos próximos Relatórios. O Sr. Luis Melo, ONG Origem, solicitou que todos 51 

os membros do Comitê tenham acesso as datas das reuniões das Câmaras Técnicas. O Sr. Secretário 52 

informou que a agenda do Comitê será disponibilizada pelo site do CBH. Após as considerações do 53 

plenário, o Sr. Secretário colocou em votação a  Deliberação CBH-AP/135/2009, sendo aprovada por 54 

unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Rafael passa a apresentação da Deliberação CBH-AP/136/2009, de 55 

22/12/2009 que altera Cronograma e dispõe sobre a implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos 56 

Hídricos nas Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. Aberta a palavra para as considerações do 57 

plenário, o Sr. Paulo Wilson , CETESB, perguntou se existe uma data limite para o inicio da cobrança. O 58 

Sr. Sabbag informou que não existe esta data e que é o Comitê que irá tomar esta decisão, lembrando 59 

que está sendo contratado o Estudo da Cobrança para as Bacias. Após as considerações do plenário, o 60 

Sr. Secretario colocou em votação a  Deliberação CBH-AP/136/2009, sendo aprovada por unanimidade. 61 

Aberta a palavra, o Sr. Secretario Executivo solicitou a Sra. Suraya que explicasse aos membros do 62 

Comitê a questão da aplicação do estatuto quanto a participação das entidades no plenário do CBH AP. 63 

Com a palavra, a Sra. Suraya fez uma breve explicação sobre a planilha entregue a todos os membros 64 

do Comitê onde, levando em consideração o que estabelece o Estatuto do Comitê quanto ao número de 65 

faltas nas reuniões, algumas entidades perderam a vaga de Titularidade no Plenário, sendo que 66 

assumem estas vagas as entidades diretamente suplentes as titulares excluídas. Ressaltou que a ONG 67 

SOS Rio do Peixe perdeu a vaga do Plenário e desta forma o segmento da Sociedade Civil deverá 68 

indicar, dentre os membros titulares, um membro para assumir a Vice Presidência do Comitê, sendo que 69 

este cargo, conforme Estatuto, é pessoal e intransferível. Esclareceu ainda que a Secretaria Executiva 70 

convocará o segmento oportunamente para esta indicação. Em seguida, o Secretário Executivo abriu a 71 

palavra para as considerações dos demais membros do CBH.  Com a palavra o Sr. Washington, da 72 

CESP, solicitou ao Sr. Rafael que falasse sobre os Parques Estaduais do Aguapeí e Peixe. O Sr. Rafael 73 

esclareceu que apenas foi dado posse ao Conselho dos Parques, assim que forem iniciadas as 74 

atividades ele repassará para o Comitê. O Sr. Luis, ONG Origem, sugeriu que o Comitê tenha o Banco 75 

de Dados das Bacias para que seja utilizado na elaboração do Relatório de Situação. O Sr. Luiz Sergio, 76 

ABRH, solicitou, em nome da Sociedade Civil, que não seja considerada falta para os membros que não 77 

puderam estar presentes nesta Plenária, em função da data. O Sr. Sabbag esclareceu que, apesar do 78 

argumento, não pode contrariar o que estabelece o Estatuto do Comitê. Com a palavra o Sr. Mário 79 

César, PM de Marília, sugeriu que o Comitê tenha um Programa Permanente de Capacitação para os 80 

Técnicos das Prefeituras. O Sr. Emilio lembrou que a UNESP já está fazendo cursos de Pós Graduação 81 

para os membros do Comitê. A Sra Suraya informou que através do Programa Pelos Caminhos das 82 

Águas do Comitê está sendo elaborado um Programa Permanente de Capacitação para o Comitê, que 83 

deve ser apresentado em breve para o Plenário. O Sr. Paulo Wilson informou que a CETESB pode 84 

colaborar com a capacitação dos municípios para operação dos aterros sanitários. Após todas as 85 

considerações, o Sr. Sabbag agradeceu a presença de todos e desejando boas festas finalizou a reunião 86 

às 12h00. 87 


