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ATA DA 29ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CBH AP 1 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de 2010, as 09h30, no Lions Clube em Dracena /SP, 2 

realizou se a 31ª reunião Extraordinária do CBH MP, conforme convocação especifica. 3 

Composta a mesa de trabalho pelo Senhor Presidente do CBH AP, Senhor Waldemir 4 

Gonçalves Lopes, pelo Vice Presidente, Senhor Luis Sergio de Oliveira, pelo Secretario 5 

Executivo Senhor Edson Geraldo Sabbag, pelo Prefeito Municipal de Dracena, Sr. Célio Rejane 6 

e demais membros do comitê, conforme lista especifica. Abrindo a reunião o Senhor Presidente 7 

Waldemir agradeceu ao Prefeito de Dracena por receber a reunião do Comitê, passando a 8 

palavra para suas considerações iniciais.  Com a palavra o Sr. Célio deu boas vindas aos 9 

membros do Comitê ressaltando sua satisfação pela presença dos Prefeitos e demais 10 

membros no Município. Com a palavra o Vice Presidente, Sr. Luis Sergio, fez uma breve 11 

consideração sobre a pauta da reunião, em especial sobre a Deliberação que trata sobre os 12 

procedimentos de eleição dos representantes para o próximo biênio e sobre o Estudo para 13 

cobrança pelo uso da água nas Bacias. Terminou enfatizando a grande presença da sociedade 14 

civil na reunião. Com a palavra o Senhor Edson Sabbag agradeceu a acolhida do Prefeito de 15 

Dracena e informou a existência de quórum para inicio da reunião. Prosseguindo o Senhor 16 

Presidente, cumprindo a pauta, colocou em votação a dispensa da leitura da ATA, sendo 17 

aprovada por todos. Na sequencia a Ata, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. 18 

O Sr. Edson informou que os membros do comitê têm 10 dias para enviar eventuais 19 

considerações sobre a mesma.   Passando aos comunicados da Secretaria Executiva o Senhor 20 

Edson fez um relato sobre a reunião do colegiado do Fórum Paulista com os Presidentes dos 21 

Comitês de Bacias do Aguapeí e Peixe, do Alto, Médio e Pontal do Paranapanema, onde foi 22 

discutida a importância do investimento em planejamento pelos Comitês, como por exemplo, 23 

nos Planos de Macrodrenagem. Informou que a secretaria executiva e o senhor vice-presidente 24 

participaram do XII ENCOB, realizado em novembro em Fortaleza, onde o Fórum Paulista 25 

esteve reunido informalmente para conversar sobre as demandas dos comitês. Outro informe 26 

foi sobre o Dialogo Interbacias, evento realizado anualmente em Avaré, ele foi indicado como 27 

um dos 03 finalistas do Prêmio ANA, sendo premiado durante cerimônia realizada em Brasília, 28 

dia 1º de Dezembro.  Informou que de acordo com o Estudo de implantação da cobrança pelo 29 

uso da água nas Bacias, em andamento, estão sendo realizadas visitas aos municípios para 30 

cadastramento e verificação dos usos de recursos hídricos, as prefeituras estão sendo 31 

notificadas para regularizar a sua situação quanto à questão das outorgas. Foram dados 30 32 

dias para a regularização, mas este prazo pode ser prorrogado até março, desde que solicitado 33 

pelo Prefeito Municipal. Informou ainda que estão sendo contatadas empresas que fazem as 34 

análises necessárias para a regularização de poços para tentar viabilizar uma taxa mais 35 

acessível. Assim que estes valores estiverem disponíveis o DAEE ira chamar as prefeituras 36 

para regularizar a sua situação. Passando ao próximo item o Senhor Secretario Executivo 37 

convidou o Senhor Saad da Empresa Irrigart, para apresentar o andamento do Projeto que 38 

prevê a implantação da Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. O 39 

Sr. Saad iniciou apresentando a Empresa e o projeto e suas etapas de realização. Na 40 

sequencia apresentou o Cadastro dos Usuários das Bacias, realizado na primeira fase do 41 

Estudo. O Senhor Saad ressaltou a importância do Ato Convocatório onde os usuários vão ter 42 
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a oportunidade de adequar a sua outorga a real demanda de cada um, em função da 43 

perspectiva de pagamento pelo uso destes recursos hídricos. Com a palavra o Senhor Sabbag 44 

ressaltou como ponto importante neste processo de implantação da cobrança, que será o 45 

Comitê que definirá os valores da cobrança nas Bacias, com base neste estudo que esta sendo 46 

realizado pela IRRIGART. Aberta a palavra para os membros do CBH o Senhor Miguel Ribeiro, 47 

da Secretaria de Transportes, questionou como será feita a cobrança para os grandes 48 

usuários. O Sr. Luis Sergio solicitou esclarecimentos sobre os produtos deste Estudo, 49 

questionou também se a SABESP já forneceu os dados necessários para a consolidação dos 50 

mesmos. O Sr. Walter da ÚNICA questionou como foram levantados os consumos dos 51 

usuários e como o DAEE irá tratar estes usuários que não estão regularizados. Após os 52 

esclarecimentos o Presidente do Comitê agradeceu a apresentação do Senhor Saad e lembrou 53 

que este tema é polêmico, e que o Comitê precisa discutir com muito critério este assunto. 54 

Prosseguindo com a pauta da reunião o senhor Presidente passa a palavra para o Senhor 55 

Rafael Carrion, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para 56 

apresentação das Deliberações. O Sr. Rafael fez uma breve consideração sobre as 57 

deliberações e apresentou a Deliberação CBH/AP/147/2010 que altera o cronograma e dispõe 58 

sobre a implantação da cobrança pelo uso da água nas Bacias. Aberta a palavra para os 59 

membros do CBH e após os esclarecimentos o Senhor Presidente colocou em votação a 60 

Deliberação sendo aprovada por unanimidade.  A seguir o Senhor Rafael apresentou a 61 

Deliberação CBH/AP/148/2010 que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos nas 62 

Bacias. Aberta a palavra para os membros do CBH, o Senhor Vandir (CIESP/Marília), 63 

questionou quanto aos processos erosivos nas Bacias. Após os esclarecimentos o Senhor 64 

Presidente colocou em votação a Deliberação sendo aprovada por unanimidade. Passando ao 65 

próximo item o Sr. Rafael apresentou a Deliberação CBH/AP/149/2010 que aprova projeto de 66 

interesse do Comitê para obtenção de recursos do FEHIDRO 2011. O Senhor Sabbag 67 

esclareceu que se trata de um projeto estadual que prevê a implantação da Outorga eletrônica, 68 

informou ainda que o CORHI destinou uma parte dos recursos e o restante deverá ser rateado 69 

pelos Comitês de Bacias. Aberta a palavra para os membros do CBH, o Senhor Miguel Ribeiro, 70 

da Secretaria dos Transportes, questionou se o CORHI não pode destinar recursos 71 

integralmente para este projeto tendo em vista que se trata de um projeto de interesse 72 

Estadual.  O Senhor Miguel ressalta que a cada ano os Comitês estão perdendo espaço, se a 73 

ação é de âmbito estadual o CORHI tem que financiar, os comitês têm que se articular e 74 

defender junto ao CORHI para que não jogue estas demandas para os Comitês de Bacias. 75 

Após os esclarecimentos o Senhor Presidente solicitou que seja registrado o 76 

descontentamento do Comitê com o envio desta demanda estadual para os Comitês, 77 

entendendo que o CORHI deve ter sensibilidade para avaliar a importância deste projeto para o 78 

processo de implantação da cobrança pelo uso da água em curso em todos os 21 Comitês de 79 

Bacias. O Sr. Mario César (PM de Marília) questionou qual o critério que o CORHI usou para 80 

não custear todo o projeto, dada a sua importância. Após os esclarecimentos o Senhor 81 

Presidente colocou em votação a Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. 82 

Prosseguindo o Senhor Presidente passou a palavra para o Senhor Carlos Eduardo para 83 

apresentar a próxima deliberação. Após uma breve consideração o Sr. Carlos Eduardo 84 
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apresentou a Deliberação CBH/AP/150/2011 que aprova procedimentos e regulamento para 85 

eleição dos representantes da sociedade civil, do Estado e Municípios para o biênio 2011/2012. 86 

Aberta a palavra para os membros do CBH o Sr. Luis Sergio questionou se alguma entidade 87 

que já é membro do comitê se esquecer de se cadastrar se poderá participar do processo 88 

eleitoral. O Sr. Carlos Eduardo informou que não, o cadastramento é para todas as entidades. 89 

Após os esclarecimentos o Senhor Presidente colocou em votação a Deliberação sendo 90 

aprovada por unanimidade. Aprovadas todas as deliberações o Senhor Presidente abre a 91 

palavra aos membros do Comitê para assuntos gerais. O Senhor Paulo Cesar da UNESP 92 

informou que o curso de mestrado profissionalizante, previsto no projeto de parceria com os 93 

Comitês, já foi autorizado e que em breve todos estarão recebendo maiores informações sobre 94 

os procedimentos para a inscrição. Informou ainda que em breve a UNESP estará 95 

desenvolvendo um projeto nas Bacias financiado pelo contrato universal do CNPq. A seguir o 96 

senhor Presidente abriu espaço para os municípios se manifestarem sobre o local da próxima 97 

reunião. O Senhor Sabbag sugeriu que esta definição seja feita após as reuniões preparatórias 98 

para eleição. Após a manifestação dos membros do comitê o Senhor Presidente encerrou a 99 

reunião agradecendo ao Prefeito de Dracena, desejando boas festas a todos os presentes. 100 


