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ATA DA 21ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos 12 de dezembro de 2011, no Salão Social São Vicente de Paula, em Pompéia, conforme 2 

convocação prévia, realizou-se a 21ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Composta a mesa com os 3 

membros titulares e suplentes do Comitê, o Presidente do CBH-AP, Célio Rejani, Prefeito de 4 

Dracena, iniciou a reunião agradecendo a acolhida do município de Pompéia ao Comitê. Com 5 

a palavra o Prefeito de Pompéia, Sr. Oscar Norio Yasuda, anfitrião nesta ocasião, ressaltou 6 

a satisfação do município em receber o Comitê e desejou uma boa reunião a todos.  Com a 7 

palavra, o Sr. Luis Sergio de Oliveira, representante da ABRH, e, Vice-Presidente do CBH-8 

AP, deu boas vindas a todos, fazendo uma breve consideração à pauta da reunião e 9 

registrando que dia 12 de dezembro de 2011 o DAEE comemora 60 anos de existência. Com a 10 

palavra, o Secretario Executivo, Edson Geraldo Sabbag, DAEE, agradeceu a presença de 11 

todos e fez uma breve consideração sobre a necessidade de fazer esta reunião no mês de 12 

dezembro, para, deliberar os critérios e prazos para apresentação de projetos ao FEHIDRO 13 

2012 e para aprovar o Relatório de Situação antes do término do ano. Iniciando a pauta da 14 

reunião, o Senhor Secretário Executivo informou sobre a existência de quorum para os 15 

trabalhos e lembrou que é responsabilidade de cada um dos membros e, demais interessados, 16 

trazer os documentos da reunião impressos, uma vez que os mesmos são disponibilizados no 17 

site do Comitê em tempo hábil. Assim, solicitou a dispensa da leitura da Ata, proposta esta 18 

aprovada por todos. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. Com a palavra 19 

o Secretário Executivo fez os comunicados da Secretaria Executiva do CBH-AP ressaltando: 1) 20 

Moção do Fórum Paulista de Comitês de Bacias com relação ao Código Florestal em discussão 21 

junto ao Senado (emendas sobre a utilização de 30% dos recursos da cobrança - royalties - 22 

para recuperação florestal, como demanda induzida; apoio a emenda do Senador Aloysio 23 

Nunes que delega aos Comitês de Bacias definir o percentual de recomposição de APP - Área 24 

de Preservação Permanente -, de acordo com cada Região, cobrança pelo uso da água, etc.) 25 

Todas estas informações e o Relatório Final do Senador Jorge Viana estão disponíveis no site 26 

do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas - http://forumpaulista.org/ ; 2) 27 

Participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizado na 28 

cidade de São Luís/MA, onde foi eleito o novo Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de 29 

Bacias Hidrográficas, Sr. Mario Dantas, do Estado de Minas Gerais. Ressaltou que 30 

participaram do ENCOB, o Sr. Luís Sergio de Oliveira (ABRH) e o Sr. Paulo Roberto de 31 

Oliveira, (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Alta Paulista); 3) Seminário 32 

de 20 anos da Lei das Águas Paulistas, participaram dois representantes da sociedade civil do 33 

CBH-AP, sendo o Sr. Mário César Vieira Marques (Instituto de Ensino Superior de Garça) e o 34 

Sr. Antônio Luiz Carvalho Leme (Associação Ambientalista de Marília - ONG ORIGEM). Na 35 

sequência, finalizando os comunicados da Secretaria, Sr. Sabbag passou a palavra ao 36 

Coordenador da Câmara Técnica da Planejamento e Avaliação, Sr. Rafael Carrion Montero, 37 

DAEE, para apresentação dos informes da CT-PA e do Grupo Técnico para a implantação da 38 

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, também coordenado por ele. O Coordenador 39 

apresentou brevemente os trabalhos realizados pela Câmara Técnica e pelo Grupo de 40 

Trabalho durante o ano de 2011. Prosseguindo com a pauta, o Senhor Presidente parabenizou 41 

o trabalho da CT e do GT e passou a palavra novamente ao Sr. Rafael, para apresentação do 42 
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Parecer Técnico CBH-AP/001/2011 sobre a ampliação da Unidade Industrial e Expansão de 43 

áreas agrícolas da Branco Peres Açúcar e Álcool S/A, localizada em Adamantina/SP.  Com a 44 

palavra, o Sr. Rafael ressaltou que não é competência do Comitê aprovar o empreendimento, 45 

mas emitir um parecer sobre o EIA RIMA conforme definição da Resolução SMA/054/2008. 46 

Após a apresentação do parecer, o Senhor Presidente abriu a palavra aos membros do Comitê 47 

para suas considerações. Com a palavra, o Sr. Vandir Pedroso de Almeida, CIESP, 48 

parabenizou o trabalho da Câmara Técnica e questionou se o CBH-AP acompanha as demais 49 

etapas do empreendimento.  O Sr. Paulo Wilson, CETESB, informou que em São Paulo são 50 

três as licenças necessárias para instalação de um empreendimento, a Licença Prévia (LP), de 51 

Instalação (LI) e de Operação (LO). Durante a fase de licenciamento prévio de um determinado 52 

empreendimento, o Comitê se manifesta sobre os aspectos que dizem respeito aos recursos 53 

hídricos. Após a apreciação, o Parecer Técnico proposto pela CT-PA foi colocado em votação 54 

e aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Secretário Executivo fez breve consideração 55 

sobre as deliberações que serão apresentadas, ressaltando que serão apreciados os prazos e 56 

critérios para apresentação de projetos ao FEHIDRO 2012. Com a palavra, o Sr. Rafael 57 

apresentou a Deliberação ad referendum CBH-AP/157/2011 que indicou 02 representantes da 58 

sociedade civil para participar do Encontro Nacional de Comitês, ressaltou que participaram do 59 

ENCOB o Sr. Luis Sergio de Oliveira (ABRH), e o Sr. Paulo Roberto de Oliveira, (Associação 60 

dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Alta Paulista). O Presidente do Comitê, Célio 61 

Rejani, abriu a palavra aos membros do Plenário e, após a manifestação do Sr. Luís Sergio 62 

sobre a importância da participação da Sociedade Civil em eventos de âmbito nacional ligados 63 

ao gerenciamento de recursos hídricos, a Deliberação CBH-AP/157/2011 foi colocada em 64 

votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Rafael apresentou a Deliberação 65 

CBH-AP/158/2011, que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2011 – ano 66 

base 2010. Após a apresentação do conteúdo do Relatório e da Deliberação CBH-AP/158/2011 67 

a palavra foi aberta ao Plenário do Comitê. Com a palavra, o Sr. Luis Sergio parabenizou a 68 

Câmara Técnica pelo trabalho e ressaltou a necessidade de instalação de um posto 69 

sedimentométrico nas bacias dos rios Aguapeí e Peixe. Com a palavra o Sr. Sebastião Marcos 70 

Ribeiro de Carvalho, Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, questionou como é a 71 

divulgação do Relatório de Situação após a aprovação. O Coordenador da CT-PA, Sr. Rafael, 72 

esclareceu que a função do Relatório de Situação é avaliar e acompanhar a aplicação das 73 

metas do Plano de Bacias Hidrográficas. O Secretário Executivo, Sr. Sabbag, concordou com o 74 

Sr. Sebastião e informou que o Relatório de Situação será encaminhado a todos os Prefeitos 75 

do Comitê para conhecimento e possíveis providências. O Sr. Vandir Pedroso de Almeida, 76 

CIESP, questiona se a imprensa é informada sobre estes dados do Relatório e sugere que seja 77 

dada divulgação junto aos jornais da região. O Sr. Sabbag informou que está em estudo um 78 

Plano de Comunicação para o Comitê, para que as ações do CBH-AP sejam divulgadas a 79 

contento. Com a palavra a Sra. Ângela Maria Pereira, SECRETARIA ESTADUAL DA 80 

EDUCAÇÃO / Diretoria Regional de Ensino de Tupã, ressaltou que nos dias de hoje estão 81 

sendo corrigidos erros e equívocos no tocante a questão ambiental e que o papel da educação 82 

é fundamental neste processo. Sugeriu que as informações do Relatório de Situação sejam 83 

trabalhadas nas escolas. Após estas considerações, a Deliberação CBH-AP/158/2011 foi 84 
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colocada em votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo, o Sr. Rafael apresentou a 85 

Deliberação CBH-AP/159/2011 que aprova diretrizes e procedimentos para solicitação de 86 

recursos ao FEHIDRO 2012. O Sr. Rafael ressaltou os seguintes pontos: 1) Além das certidões 87 

já exigidas pelo Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO (INSS, FGTS e Tributos 88 

Federais), a Lei Federal 12.440, aprovada ano passado, alterou a Lei Federal 8.666/1993, 89 

conhecida como Lei de Licitações, tornando obrigatória a todos os interessados a 90 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para a tomada de recursos ao 91 

FEHIDRO 2012; 2) Interessados com área parcialmente contida nas UGRHI’s 20 e 21 deverão 92 

apresentar o Relatório de Relevância de Investimento, conforme exige a Deliberação CBH-93 

AP/159/2011; 3) Tomadores com contratos em vigência, no âmbito do CBH-MP, assinados até 94 

31 de dezembro de 2008, independente da situação; ou com contratos assinados nos anos de 95 

2009 e 2010, não iniciados ou paralisados a mais de 06 meses, não poderão solicitar recursos 96 

ao FEHIDRO em 2012; 4) Outra observação realizada pelo Coordenador da CT-PA, foi quanto 97 

a solicitação de obras, ele lembrou da exigência, conforme a natureza do empreendimento, das 98 

mesmas estarem contempladas nos respectivos Planos, e; 5) O Coordenador finalizou sua fala 99 

informando a disponibilidade dos Conteúdos Mínimos para elaboração de Projetos e Termos 100 

de Referência, preparados pelos Agentes Técnicos, e disponibilizados no site do Comitê, 101 

sendo que, seguir tais roteiros na elaboração dos TR’s é obrigatório. Ao abrir a palavra ao 102 

Plenário, o Presidente questionou se seria possível encurtar o cronograma e antecipar a data 103 

da Plenária do Comitê que aprovará a indicação dos projetos ao FEHIDRO 2012. A Secretária 104 

Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, esclareceu que os prazos definidos no cronograma de 105 

solicitações para o FEHIDRO 2012 já estão no limite do que é possível, não recomendando a 106 

alteração do cronograma. O Presidente, Celio Rejani, solicitou que a Secretaria Executiva 107 

informe no começo do ano a todos os interessados que está em curso o processo para 108 

apresentação de projetos ao FEHIDRO. Em seguida, não havendo mais intervenções, a 109 

Deliberação CBH-AP/159/2011 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 110 

Prosseguindo com a pauta, o Presidente solicitou que o Sr. Rafael apresentasse a Deliberação 111 

CBH-AP/160/2011 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos 112 

investimentos a serem indicados pelo Comitê ao FEHIDRO 2012. O Coordenador ressalta que 113 

a novidade é a possibilidade aos interessados na tomada de recursos a apresentação de mais 114 

de uma solicitação, desde que uma na modalidade “Fundo Perdido” e a outra, 115 

obrigatoriamente, na modalidade “Reembolsável” (financiamento). Outro critério de pontuação 116 

proposto pela CT-PA foi a relação custo do projeto e área de investimento, seja ela rural ou 117 

urbana. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra ao Plenário para apreciação, neste 118 

momento o Sr. Sabbag ressaltou que para a tomada de recurso da modalidade Reembolsável, 119 

serão solicitados outros documentos, conforme define o Manual de Procedimentos 120 

Operacionais de FEHIDRO, como por exemplo, a verificação da capacidade de endividamento 121 

do interessado. Após o término da apreciação, o Presidente colocou a Deliberação CBH-122 

AP/160/2011 em votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Rafael 123 

apresentou a Deliberação CBH-AP/161/2011 que altera o cronograma de implantação da 124 

Cobrança pelo Uso da Água nas UGRHI’s 20 e 21. Após breve apresentação sobre as 125 

discussões ocorridas no Grupo Técnico para implantação da Cobrança, o Presidente abriu a 126 
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palavra ao Plenário e, após a apreciação e considerações dos membros, a Deliberação CBH-127 

AP/161/2011 foi colocada em votação e aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, em 128 

outros assuntos, o Presidente abriu a palavra a todos os membros do Comitê. Com a palavra, o 129 

Sr. Paulo César Rocha, UNESP, falou da dificuldade de divulgação na imprensa dos trabalhos 130 

produzidos, ressaltando o trabalho de uma aluna premiado em um Congresso Internacional, 131 

sendo este, uma pesquisa desenvolvida na área das bacias dos rios Aguapeí e Peixe, 132 

ressaltando a disponibilidade do mesmo no site da UNESP de Presidente Prudente. Com a 133 

palavra, o Sr. Sabbag informou que o Projeto da Descida do Rio do Peixe foi premiado, sendo 134 

que a ideia agora é fazer a descida do Rio Aguapeí. Com a palavra, o Sr. Luís Francisco 135 

Quinzani Jordão, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, fez referência a data de ontem (11 de 136 

dezembro) que comemora o dia do Engenheiro e do Arquiteto, classe fundamental na 137 

formulação de boas técnicas ambientais.  Após as manifestações, o Presidente abriu a palavra 138 

aos Prefeitos Municipais com interesse em sediar a próxima Reunião Plenária do CBH-AP, 139 

que, conforme deliberado, será realizada dia 29 de maio de 2012. O Prefeito, Valter Luiz 140 

Martins, coloca seu município a disposição para acolher a próxima Plenária, sendo aprovado 141 

que a reunião seja realizada no município de Osvaldo Cruz. Com a palavra, o Sr. Oscar Norio 142 

Yasuda, Prefeito de Pompéia, agradeceu ao Comitê pela reunião e desejou boas festas a 143 

todos. Com a palavra, o Vice-Presidente Luís Sergio de Oliveira, agradeceu a todos pela 144 

dedicação e trabalho em especial às Câmaras Técnicas. O Vice-Presidente ressaltou que a 145 

Sociedade Civil conseguiu uma vitória, se articulando e conseguindo se reunir além da reunião 146 

do Comitê, enaltecendo o encontro como positivo e muito produtivo. Finalizou desejando boas 147 

festas a todos os presentes. Com a palavra, o Secretário Executivo, Sr. Sabbag, agradeceu a 148 

todos que colaboram com o Comitê, participando das Câmaras e Grupos, em especial a equipe 149 

da Secretaria Executiva, também desejando boas festas aos presentes. Nada mais havendo a 150 

tratar, o Presidente Celio Rejani agradeceu mais uma vez ao Prefeito Oscar Yasuda por 151 

acolher a Plenária e desejou boas festas a todos os membros e participantes, encerrando a 152 

reunião em seguida. 153 


