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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO CBH-AP 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2010, às 09h30 horas, no Centro Comunitário, na 2 

cidade de Tupi Paulista/SP, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2010 do CBH-AP, conforme 3 

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

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

Sabbag, pelo Senhor Oscar Gozzi, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e pelo Prefeito 6 

Municipal de Tupi Paulista, Sr. João Carlos Ferracini, além dos membros titulares do Comitê, 7 

conforme listas específicas. Dando boas vindas a todos, o Presidente agradeceu ao Sr. João 8 

Carlos Ferracini, Prefeito Municipal de Tupi Paulista, pela acolhida ao Comitê. Fazendo uso da 9 

palavra, o Sr. João Carlos deu boas vindas aos membros e presentes, falando da satisfação 10 

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

algumas entidades tiveram mais de duas faltas consecutivas nas reuniões, perdendo a vaga no 12 

Plenário, conforme o Estatuto do Comitê. O Presidente explica que, em decorrência deste fato, 13 

houve a vacância da Vice-Presidência, pois o cargo é pessoal e intransferível. Convocada para 14 

este fim, antes do início da Plenária do Comitê, o Segmento da Sociedade Civil se reuniu e 15 

indicou para assumir a Vice-Presidência do Comitê, até o final do Biênio 2009/2010, o Sr. Luís 16 

Sérgio de Oliveira, representante da ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos. 17 

Cumprindo as formalidades, o Sr. Presidente colocou em votação a indicação, sendo 18 

aprovada por unanimidade. Convidado para compor a mesa e a Vice-Presidência, o Sr. Luís 19 

Sérgio agradeceu o apoio dos membros da Sociedade Civil, enfatizando que acompanha o 20 

CBH-AP desde o início de sua instalação, e que agora, como representante da sociedade civil, 21 

deseja colaborar ainda mais com o Comitê. Com a palavra, o Sr. Oscar Gozzi deu boas vindas 22 

a todos, em nome do Secretário Estadual de Meio Ambiente, ressaltando o papel do Comitê 23 

como um colegiado participativo e de integração regional. Passada a palavra ao Sr. Sabbag, 24 

Secretário Executivo do Comitê, este informou a existência de quorum para o início dos 25 

trabalhos. Antes de iniciar os trabalhos da pauta da reunião, o Secretário Executivo informou 26 

que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente encaminhou ao Comitê a solicitação de 27 

manifestação quanto ao EIA-RIMA referente à ampliação da Unidade Industrial e expansão de 28 

áreas agrícolas da Usina Clealco, situada na cidade de Queiróz. Assim, a CT-PA - Câmara 29 

Técnica de Planejamento e Avaliação, do Comitê, solicita a inclusão deste item na pauta desta 30 

reunião. Colocada em votação, a manifestação foi aprovada por todos. Dando início aos 31 

trabalhos, o Secretário Executivo solicitou a dispensa da leitura da ATA da reunião anterior. O 32 

Presidente colocou em votação a dispensa da leitura, proposta aprovada por unanimidade. A 33 

seguir, a ATA foi colocada em discussão, sendo definido o prazo de 10 dias para 34 

encaminhamento de eventuais alterações à Secretaria Executiva do CBH-AP. Colocada em 35 

votação, a ATA foi aprovada por unanimidade. Passando aos comunicados, o Secretário 36 

Executivo informa que a Secretaria Executiva está recebendo os contratos do FEHIDRO para 37 

assinatura, ressaltando que poucos contratos foram enviados, pois alguns projetos ainda estão 38 

no Agente Técnico, para finalização de análise, ou no Agente Financeiro, para emissão de 39 

contrato. Em seguida, o Secretário fez breves considerações sobre a reunião de Planejamento 40 
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realizada na cidade de São Pedro. Relatou que a CRHi sugeriu que os Comitês 41 

acompanhassem os resultados dos projetos priorizados e contratados com recursos do 42 

FEHIDRO, solicitando que a análise técnica dos projetos apresentados aos comitês para 43 

obtenção desses recursos seja mais criteriosa. Sobre o acompanhamento dos projetos 44 

priorizados pelo Comitê, o Secretário relatou que a FUNDAG, de Campinas, aprovou junto ao 45 

FEHIDRO um projeto que prevê a realização de Cursos de Preservação e Recuperação de 46 

Nascentes pelo Comitê do Aguapeí e Peixe, convidando o Senhor Rinaldo Calheiros, da 47 

FUNDAG, para uma breve apresentação do Projeto. Após a apresentação, foi aberta a palavra 48 

para esclarecimentos ao plenário. Retornando aos comunicados, o Secretário Executivo 49 

solicitou ao Sr. Carlos Eduardo, membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental do 50 

Comitê, que fizesse uma breve apresentação sobre a proposta de atividades para a Semana 51 

da Água deste ano. Com a palavra, o Sr. Carlos apresentou a proposta das Atividades e 52 

prazos para envio dos Relatórios para a Secretaria Executiva do Comitê, esclarecendo que a 53 

semana será de 22 a 26 de março, mas as atividades poderão ser realizadas durante todo o 54 

mês, sendo o tema “Água Limpa para um Mundo Saudável”. Após a apresentação da Semana 55 

da Água, o Sr. Carlos Eduardo informou que a Câmara Técnica de Educação Ambiental está 56 

em fase de discussão para a continuidade do Programa de Educação Ambiental Regional 57 

“Pelos Caminhos das Águas”, sendo que, para embasar as ações a serem previstas neste 58 

programa, elaborou um Questionário de levantamento do perfil e mapeamento das principais 59 

dificuldades encontradas pelos membros do Comitê. O Sr. Carlos finalizou solicitando a todos 60 

os membros titulares e suplentes que entreguem o questionário preenchido ao final da reunião 61 

para a equipe da Secretaria Executiva. Com a palavra, o Sr. Presidente informou que o 62 

Prefeito Municipal de Lavínia encaminhou um ofício ao Comitê solicitando a inclusão do 63 

município, haja vista que o município tem 44% da área contida na UGRHI-20 (Aguapeí). Com a 64 

palavra, o Prefeito Rodolfo Mansan agradeceu a oportunidade e falou da importância do 65 

município em participar do CBH-AP, pois boa parte de seu município está contido nessa Bacia.  66 

Colocada em votação, foi aprovada a inclusão do Município de Lavínia no CBH-AP. Dando 67 

continuidade, o Sr. Carlos Eduardo apresentou a Deliberação CBH-AP/137/2010, de 25 de 68 

fevereiro de 2010, que altera a Deliberação CBH-AP/072/2004, de 19 de setembro de 2004, 69 

que aprovou a criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental. O Sr. Carlos alerta que 70 

uma das propostas da Deliberação é acrescentar algumas atribuições à Câmara e alterar o 71 

nome da CTEA - Câmara Técnica de Educação Ambiental, do CBH-AP, para CTEM - Câmara 72 

Técnica de Educação Ambiental, Capacitação, Mobilização Social e Informações em Recursos 73 

Hídricos. Após as considerações do plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a 74 

Deliberação CBH-AP/137/2010, que foi aprovada por unanimidade. Passando ao próximo item, 75 

o Sr. Carlos apresentou a Deliberação CBH-AP/138/2010, que estabelece procedimentos para 76 

acompanhamento, pela CTEM, das ações de Educação Ambiental vinculadas a projetos 77 

indicados pelo CBH-AP ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Aberta a palavra ao plenário, 78 

o Sr. Luís Leme, da ONG Origem, enfatizou que considera importante a participação de todos 79 

nas ações de Educação Ambiental promovidas pelo CBH. A Sra. Angela Panzieri, da 80 
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Associação dos Engenheiros de Garça, como membro da CTEM ressalta que foi elaborado um 81 

roteiro para apresentação das ações, afirmando que o Anexo da Deliberação CBH-82 

AP/138/2010 dispõe sobre o modelo para a apresentação dos relatórios. Lembrou a todos que 83 

é Vice-Coordenadora da CTEM junto com a Coordenadora, Sra. Carmem da CESP. Após as 84 

manifestações do Plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a Deliberação CBH-85 

AP/138/2010, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta, o Sr. Emílio 86 

Prandi, membro da Secretaria Executiva e da CT-PA - Câmara Técnica de Planejamento e 87 

Avaliação, apresentou a Deliberação CBH-AP/139/2010, que aprova diretrizes para distribuição 88 

dos recursos do FEHIDRO, destinados à área do CBH-AP. Aberta a palavra à Plenária, o Sr. 89 

Luís, da ONG Origem, sugeriu tirar do Artigo 1° o termo “priorizando projetos”, pois considera 90 

que este já é o objetivo do Comitê e do Fundo Estadual. A Sra. Ângela, da Associação dos 91 

Engenheiros de Garça, considera que o parágrafo gera dúvida e sugere a exclusão do item IV. 92 

Colocada em votação, foi aprovada a exclusão. Após as considerações, a Deliberação CBH-93 

AP/139/2010 foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. 94 

Emílio apresentou a Deliberação CBH-AP/140/2010, que aprova critérios para fins de 95 

pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. Aberta a 96 

palavra, não houve nenhuma manifestação acerca da Deliberação CBH-AP/140/2010, que foi 97 

colocada em apreciação e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Secretário 98 

Executivo ressaltou que Programas como o Água Limpa e o da SABESP estão colaborando 99 

para que as metas de 100% de tratamento de esgoto na Bacia sejam atingidas, restando 100 

apenas o município de Marília para finalizar as obras de tratamento do esgoto. Prosseguindo, o 101 

Sr. Emílio Prandi apresenta o Parecer da CT-PA sobre o EIA-RIMA referente à ampliação da 102 

Unidade Industrial e expansão de áreas agrícolas da Usina Clealco, situada no Município de 103 

Queiróz. Após os esclarecimentos solicitados pelo Plenário, o Sr. Presidente coloca em 104 

votação o Parecer elaborado pela CT-PA, documento aprovado por unanimidade. Dando 105 

seqüência à pauta, o Sr. Emílio apresenta a Moção CBH-AP/001/2010, que encaminha ao 106 

Senado Federal manifestação contrária à Proposta de Emenda Constitucional nº 43/2000, 107 

sobre a titularidade das águas subterrâneas. Com a palavra, o Sr. Secretário Executivo  108 

lembra que se aprovada esta PEC, a cobrança pelo uso da água subterrânea não será mais 109 

realizada pelo Estado e sim pelo Governo Federal. O Sr. Presidente enfatiza que, quando 110 

estas questões são centralizadas, fogem dos princípios da democracia. O Sr. Luís Leme, da 111 

ONG Origem, considera este assunto da Moção muito sério, lembrando a questão da mudança 112 

do Código Florestal, em Santa Catarina, e enfatizando que, na questão da gestão da água, o 113 

principal não é o recurso financeiro, mas a gestão compartilhada. O Sr. Paulo César, da 114 

UNESP de Presidente Prudente, concorda com o Sr. Luís, considerando que a centralização 115 

dificulta o gerenciamento. O Sr. Marcos Higushi, Prefeito de Valparaíso, ressaltou a 116 

importância do tema, pois muitos municípios são abastecidos por estas águas. O Sr. Sabbag, 117 

que também é o coordenador do Fórum Paulista de Comitês, se comprometeu a levar esta 118 

discussão aos demais Comitês do Estado. A Sra. Angela Panzieri ressalta que a Moção é 119 

pertinente, lembrando que os representantes políticos são os prefeitos, sendo fundamental 120 
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divulgar outras informações para que eles possam defender a ideia. O Sr. Emílio Prandi 121 

ressaltou que 96% das águas que abastecem os municípios do CBH-AP são águas 122 

subterrâneas, e informou ainda que está em fase final um projeto de monitoramento de águas 123 

subterrâneas que prevê uma etapa de capacitação. Em seguida, o Sr. João Ferracini lembrou 124 

que a Moção deve ser encaminhada ao Congresso Nacional. Após as manifestações do 125 

Plenário, a Moção foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando às 126 

considerações finais, o Sr. Luís Sérgio parabenizou o Comitê pela reunião muito produtiva e 127 

agradeceu mais uma vez aos representantes da Sociedade Civil por sua indicação à Vice-128 

Presidência. Com a palavra, o Sr. Oscar Gozzi informa que no dia 08 de março será realizada 129 

a reunião no CRH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos, fazendo uma breve explanação 130 

sobre o Pacto das Águas. Informa ainda que outra questão importante é a tramitação do 131 

Projeto de Lei para mudança da distribuição dos recursos dos royalties da energia, ressaltando 132 

que o projeto está em fase final de relato. Completou afirmando que, se aprovado o PL, o 133 

impacto sobre os recursos do FEHIDRO será desastroso. Assim, o Sr. Oscar propõe que o 134 

Comitê faça uma moção rejeitando este projeto, e o Sr. Presidente corroborou a ideia 135 

propondo que seja aprovada uma Moção junto ao Congresso Nacional contra o PL-315. 136 

Colocando a proposta em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o 137 

Sr. João, Prefeito de Tupi Paulista, agradeceu ao Comitê pela reunião e ressaltou a qualidade 138 

das discussões e a importância da participação dos Prefeitos nas reuniões do Comitê. Nada 139 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença, desejando um ótimo retorno a 140 

todos, encerrando a reunião. 141 


