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

Ao primeiro dia do mês de junho de 2010, às 10h00 horas, na Associação dos Funcionários 2 

Públicos de Presidente Epitácio/SP, realizou-se a 1ª Reunião Extraordinária de 2010 do CBH-3 

AP, conforme convocação específica. Composta a mesa dos trabalhos pelo Presidente do 4 

Comitê e Prefeito de Tupã, Sr. Waldemir Gonçalves Lopes, pela Secretária Executiva Adjunta 5 

Sra. Suraya Modaelli, pelo Prefeito Municipal de Garça e Representante do CRH Sr. Cornélio 6 

Marcondes, pelo Prefeito Municipal de Presidente Epitácio, Sr. José Antonio Furlan, além dos 7 

membros titulares do Comitê, conforme listas específicas. Após a composição da mesa todos 8 

receberam um CD produzido para o Programa de Educação Ambiental da CESP, sendo 9 

convidados a ouvir uma apresentação musical, com o Sr. Nelson Pego.  Dando boas vindas a 10 

todos o Presidente agradeceu ao Sr. José Antonio Furlan, Prefeito Municipal anfitrião, pela 11 

acolhida ao Comitê. Fazendo uso da palavra, Sr. José Antonio Furlan deu boas vindas aos 12 

membros do Comitê e demais presentes, falando da satisfação de receber a todos no 13 

município, ressaltou também ser membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 14 

Paranapanema, considerando a questão ambiental fundamental. Prosseguindo com a reunião, 15 

a Sra. Suraya justificou a ausência do Secretário Executivo do Comitê, Sr. Edson Sabbag, por 16 

motivo de saúde, em seguida informou a existência do quorum, necessário para início dos 17 

trabalhos e deliberações do Comitê. Passada a palavra para as considerações iniciais, o Sr. 18 

Luis Sérgio de Oliveira, Vice Presidente do CBH-AP, chamou a atenção para a pauta da 19 

reunião onde serão indicados projetos, pelo Comitê, para obtenção de recursos do FEHIDRO 20 

2010. O Vice Presidente ainda teceu comentários sobre a importância da descentralização das 21 

reuniões, sendo realizadas em diferentes municípios da Bacia, mas ressaltou a dificuldade da 22 

sociedade civil em participar de reuniões mais distantes de sua sede de trabalho. Com a 23 

palavra a Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya, fez suas considerações e lembrou que, 24 

conforme combinado, os documentos da reunião foram disponibilizados no site do Comitê 25 

sendo responsabilidade de cada membro imprimir e trazer os mesmos para a reunião. 26 

Iniciando os trabalhos solicitou a dispensa da leitura da Ata. Colocada em votação, a proposta 27 

de dispensa foi aprovada por todos. O Sr. Presidente informou que os membros terão 10 dias 28 

para encaminharem, à Secretaria Executiva do Comitê, eventuais correções da Ata, colocada 29 

em votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Luis Sergio solicitou à 30 

Secretaria Executiva que disponibilize no site do Comitê as moções aprovadas na última 31 

reunião. Passando aos comunicados da Secretaria, a Sra. Suraya informou que o Fórum 32 

Paulista de Comitês de Bacias realizou sua primeira reunião de 2010, dia 23 de abril passado, 33 

em Piracicaba. Entre os temas debatidos, o segmento da Sociedade Civil encaminhou oficio ao 34 

Fórum solicitando apoio junto a Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi/SMA para que o 35 

FEHIDRO subsidie as despesas de participação de seus representantes nos colegiados. 36 

Informou ainda que o documento foi encaminhado para a Coordenadoria de Recursos Hídricos 37 

na Secretaria de Meio Ambiente. Prosseguindo com os comunicados, lembrou que na reunião 38 

passada todas as entidades do Comitê foram convidadas a participar das comemorações da 39 

Semana da água 2010, bem como do evento de encerramento realizado na cidade de Tupã. 40 

Outro tema da reunião passada foi o Questionário entregue aos membros do Comitê visando 41 

delinear o perfil do Plenário e o levantamento das demandas de capacitação do Comitê. Com a 42 
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palavra, a Coordenadora da CT de Educação Ambiental, Sra Carmem Lúcia Zaine Menezes, 43 

fez suas considerações sobre os dois temas, apresentando o resultado da pesquisa realizada, 44 

finalizou informando que estas informações serão relevantes para subsidiar a CT de Educação 45 

Ambiental na elaboração do Plano de Capacitação para o Comitê. Retornando a palavra para a 46 

Sra. Suraya a mesma informou que a CPTI, empresa tomadora dos recursos do FEHIDRO 47 

2010 para o Estudo da Cobrança pelo Uso da Água, está finalizando o processo de licitação 48 

dos serviços do projeto e deve iniciar os trabalhos de cadastramento, juntamente com o DAEE, 49 

nos próximos meses. Finalizando os comunicados o Sr. Rafael Carrion, Coordenador da CT-50 

PA, fez uma breve apresentação do Projeto Regional do Comitê, aprovado pela Plenária em 51 

2008, que tem por objetivo mapear e caracterizar o uso e ocupação do solo das áreas ciliares 52 

das bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Sr. Luiz 53 

Leme, ONG Origem, perguntou se o projeto será para toda a Bacia. O Sr. Rafael esclareceu 54 

que sim, mas é um projeto que será desenvolvido em longo prazo, sendo financiado por 55 

etapas, para atender as Bacias do Aguapeí e Peixe como um todo, mas, neste primeiro 56 

momento abrangerá apenas as áreas de nascentes das bacias. O Sr. Vandir (CIESP) 57 

questionou qual é a abordagem para os proprietários rurais e a contrapartida. O Sr. Rafael 58 

explicou que o projeto ainda está em fase de levantamentos e que após a conclusão dos 59 

mesmos, investimentos serão direcionados para essas áreas a partir de critérios discutidos 60 

dentro da Câmara Técnica e aprovados pelo Comitê. O Sr. Luis Sergio, ressaltou que o projeto 61 

foi iniciado pelas cabeceiras dos rios, mas o objetivo é estender por toda a Bacia. O Sr. Luis 62 

Fernando (CBRN) lembrou que a implantação deve acontecer a partir do cadastro no Banco de 63 

Áreas, informando que mais detalhes podem ser obtidas no site da Secretaria Estadual de 64 

Meio Ambiente. Prosseguindo com a Pauta, o Sr. Presidente  passou a palavra a Sra. Suraya 65 

para apresentar Deliberação “ad referendum” CBH-AP/141/2010 de 01/06/2010, que aprova 66 

transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2010 do CBH-AP para a sub-conta do 67 

FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. Com a palavra a Sra. 68 

Suraya esclareceu que se trata da realização do VIII Diálogo Interbacias de Educação 69 

Ambiental onde participarão 20 comitês do Estado. Colocada em votação, a Deliberação CBH-70 

AP/141/2010 foi aprovada por unanimidade. A seguir o Sr. Presidente passa a palavra Ao Sr. 71 

Rafael Carrion, Coordenador da CT-PA,  para apresentação da Deliberação CBH-72 

AP/142/2010 de 01/06/2010, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica 73 

prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2010, referente a saldo 74 

de recursos. O Coordenador fez inicialmente um breve relato sobre os projetos que foram 75 

protocolados na Secretaria Executiva, enfatizando que dos 45 projetos protocolados 30 foram 76 

inabilitados por não terem observado os requisitos mínimos e documentos necessários 77 

aprovados pelo Comitê em Deliberação. Em função disto a Secretaria Executiva realizará no 78 

próximo dia 07 de junho, no DAEE localizado na cidade de Marília, um “Treinamento Básico 79 

para a Tomada de Recursos do FEHIDRO 2010” para todos os interessados esclarecerem 80 

suas duvidas quanto a as deliberações do Comitê. Aberta a palavra, o Sr. Waldemir, 81 

Presidente do Comitê, ressaltou que estão sendo criados muitos empecilhos para a 82 

apresentação dos projetos. Solicitou ao Cornélio, representante no CRH, que ajude os Comitês 83 

a simplificar estes procedimentos, em especial a questão dos Planos de Controle de Erosão 84 
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Rural. A Sra. Angela (Ass. Eng°s de Garça) questiona se estes Planos já não deveriam ter sido 85 

feitos pela CATI. O Prefeito de Presidente Venceslau, Sr. Ernane, ressaltou que todos os 86 

municípios já tiveram que fazer o Plano de Macrodrenagem e considera que esta questão já 87 

deveria ter sido contemplada no mesmo. O Sr. Waldemir fez considerações sobre a dificuldade 88 

para se fazer este levantamento em toda a área rural do município. O Sr. Luis Sergio chama a 89 

atenção de todos para o Anexo II da Deliberação CBH-AP/142/2010 onde pode ser observado 90 

que o maior problema não foi o Plano de Controle de Erosão, mas assim mesmo considera 91 

fundamental este plano para o planejamento de todas as questões municipais. O Sr. Flávio 92 

(CATI) falou sobre a missão da CATI e em especial dos trabalhos que vem desenvolvendo em 93 

parceria com os municípios. O Sr. Stivari (CATI) se apresentou como Agente Técnico do 94 

FEHIDRO e lembra que a entidade apenas está cumprindo o que determina o Manual de 95 

Procedimentos do Fundo. O Sr. Wilson, Prefeito de Presidente Bernardes, ressalta que é 96 

técnico da CATI, mas que a entidade não tem como fazer estes planos para toda a Bacia, os 97 

municípios devem definir suas prioridades e fazer o Plano, sugeriu que esta questão seja 98 

discutida com a CATI e os responsáveis pelo FEHIDRO. O Prefeito de Santópolis do Aguapei, 99 

Sr. Haroldo, questiona se o Comitê pode dispensar a apresentação do Plano diretor de controle 100 

de erosão. A Sra. Suraya esclarece que não, informando que o Fundo Estadual tem um Manual 101 

de Procedimentos, o chamado MPO, que define exigências mínimas a serem atendidas pelo 102 

Comitê, para a indicação de projetos para financiamento pelo Fundo. Suraya ainda esclarece 103 

que as mudanças ou adequações no MPO ocorrem a partir do COFEHIDRO, Conselho de 104 

orientação do Fundo Estadual. O Sr. Haroldo enfatiza que é preciso resolver este problema, 105 

flexibilizar este Plano, para que os municípios possam ter a possibilidade de apresentar 106 

projetos ao FEHIDRO. O Prefeito de Guaraçai questiona porque no ano passado foi financiado 107 

e neste ano não. A Sra. Suraya esclarece que no ano passado quando deliberado pelo Comitê 108 

ainda não havia esta discussão sobre o Plano de Controle de Erosão e nem um termo de 109 

referência para apresentação do mesmo. A partir desta demanda, a CATI apresentou um 110 

conteúdo mínimo para o Plano de Erosão Rural, solicitando aos tomadores, com projetos 111 

hierarquizados, a complementação da parte técnica e atendimento do MPO, só então os 112 

projetos foram aprovados. Suraya lembrou ainda que na última reunião de 2009, foi aprovado 113 

pelo Comitê que, para 2010, apenas seriam financiados projetos para controle de erosão rural, 114 

com adequação de estradas, os projetos que apresentassem o Plano Diretor no mínimo para a 115 

Bacia onde se localiza a obra. O Sr. Waldemir solicitou a CATI que este termo de referência 116 

seja simplificado e questionou se ela não pode fazer estes planos para os municípios. Após 117 

várias manifestações foi colocada em votação a Deliberação CBH-AP/142/2010, aprovada 118 

pela maioria dos membros do Comitê. Prosseguindo o Sr. Rafael Carrion, passa a 119 

apresentação da Deliberação CBH-AP/143/2010, de 01/06/2010 que aprova novo prazo para 120 

apresentação de projetos ao FEHIDRO 2010, referente ao Saldo de Recursos. Aberta a 121 

palavra ao plenário, o Prefeito de Iacri, Sr. Carlos Alberto, solicitou um prazo maior para 122 

apresentação de recurso a pontuação. A Sra. Suraya esclareceu que este procedimento é 123 

muito simples, pois trata de recurso apenas a pontuação em algum dos critérios, solicitando 124 

manter a data proposta. O Prefeito de Presidente Venceslau questiona se os tomadores que já 125 

foram contemplados com recursos no primeiro pleito de 2010 poderão apresentar novo projeto 126 
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ao Saldo de Recursos. A Sra. Suraya esclareceu que não, pela Deliberação do Comitê é 127 

limitado apenas uma solicitação por tomador, sendo que, as entidades atendidas no primeiro 128 

pleito ficam impedidas de solicitar recursos ao Saldo, possibilitando que outras entidades 129 

tenham oportunidade para a tomada de recursos. Após várias manifestações foi colocada em 130 

votação a Deliberação CBH-AP/143/2010, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o 131 

Presidente do Comitê solicitou ao Coordenador da CT-PA, Sr. Rafael Carrion, que apresente a 132 

Deliberação CBH-AP/144/2010 de 01/06/2010 que aprova projetos regionais para obtenção de 133 

recursos do FEHIDRO. Rafael esclarece que estão sendo propostos dois projetos: Implantação 134 

da Cobrança Pelo Uso da Água e outro sobre o Plano Diretor de Controle de Erosão Rural da 135 

Sub-Bacia do Córrego Alegre/Peixe. Ressaltou ainda que os dois projetos são de interesse do 136 

Comitê, sendo que o referente a implantação da Cobrança pelo uso da água terá o recurso 137 

transferido para o CBH-MP, com o objetivo de facilitar o trâmite do processo. Após 138 

esclarecimentos, a Deliberação CBH-AP/144/2010 foi colocada em votação, sendo aprovada 139 

por todos. Aberta a palavra para as considerações finais do plenário, fez uso da palavra o Dr. 140 

Nelson Bugalho, Promotor de Justiça do Meio Ambiente, de Presidente Prudente, que 141 

parabenizou o Comitê pela reunião e enfatizou que acompanha os trabalhos do Comitê do 142 

Pontal do Paranapanema, considerando fundamental a participação de toda a sociedade 143 

nestes colegiados. Após as considerações do plenário o Sr. Presidente do Comitê agradeceu 144 

novamente ao prefeito de Presidente Epitácio pela acolhida, informando que a próxima reunião 145 

será realizada na cidade de Adamantina, a convite do Prefeito Municipal. Nada mais havendo a 146 

tratar deu-se por encerrada a reunião. 147 


