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ATA DA 19ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CBH AP 1 

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e onze, as 10h00, no Salão Social da 2 

Associação Bancária de Dracena, em Dracena/SP, realizou-se a 19ª Reunião Ordinária do 3 

CBH-AP. Fazendo uso da palavra a Sra. Suraya, membro da Secretaria Executiva do CBH-AP, 4 

nomeou e convidou para assento na mesa de trabalho os membros titulares indicados pelos 5 

segmentos em reuniões preparatórias específicas realizadas previamente. Composta a mesa 6 

dos trabalhos, solicitou uma salva de palmas a todos os membros empossados para compor o 7 

Plenário do CBH-AP durante o Biênio 2011/2012. Na seqüência, foram convidados para 8 

compor a mesa, o Deputado Estadual Reinaldo Alguz e o Coordenador do Fórum Nacional de 9 

Comitês de Bacias, o Senhor Lupércio Ziroldo Antônio. A seguir a Sra. Suraya fez a leitura dos 10 

representantes, indicados de cada segmento, para compor a Diretoria do Comitê para o Biênio 11 

2011/2012, sendo que foram indicados o Prefeito de Dracena, Exmo. Sr. Célio Rejani para a 12 

Presidência (segmento Municípios), o Senhor Luis Sergio de Oliveira, da ABRH para a Vice 13 

Presidência (segmento Sociedade Civil) e o Senhor Edson Geraldo Sabbag, do DAEE 14 

(segmento Estado), para a Secretaria Executiva. Assumindo a Coordenação da reunião foi 15 

passada a palavra ao Exmo Prefeito Célio que fez os agradecimentos a todos os membros do 16 

Comitê. Ressaltou sua preocupação com as questões do meio ambiente e se comprometeu a 17 

exercer a presidência do Comitê com responsabilidade. Com a palavra o Sr. Luiz Sergio, 18 

agradeceu sua recondução a Vice-Presidência pelo segmento e se comprometeu em articular 19 

cada vez mais a Sociedade Civil nas UGRHI’s 20 e 21, se colocando a disposição de todos os 20 

demais membros da Sociedade Civil, agradecendo em especial, o acolhimento do Município de 21 

Dracena à Plenário do CBH. Passada a palavra ao Sr. Edson Sabbag, Secretário Executivo do 22 

Comitê, o mesmo cumprimentou e agradeceu a presença de todos em especial dos 23 

representantes do Estado que confiaram mais uma vez a gestão da Secretaria Executiva do 24 

CBH-AP ao DAEE. Fez um agradecimento especial ao Senhor Lupércio pelo trabalho que ele 25 

desenvolve em todo o Brasil em prol dos comitês de bacias e ao Deputado Alguz que sempre 26 

acompanha os municípios da região e os trabalhos do Comitê. Prosseguindo o Senhor 27 

Presidente passou a palavra para o Senhor Lupércio para suas considerações. Com a palavra 28 

o Senhor Lupércio agradeceu o convite feito pelo Exmo Prefeito de Dracena e pelo DAEE para 29 

participar da reunião. Ressaltou três pontos importantes: A comemoração do Dia Mundial da 30 

Água, ressaltando que crises virão por causa da falta de água ou de sua qualidade, e que 31 

temos que entender que muito deve ser feito se preparando para este possível cenário. Outra 32 

questão ressaltada foi o cenário local, afirmando que devido a temos água com quantidade e 33 

qualidade, nossa região deve receber muitas empresas nos anos futuros e precisamos estar 34 

preparados para este desenvolvimento. O Comitê tem grande responsabilidade em cuidar 35 

deste recurso tão precioso. Com a palavra o Deputado Estadual Reinaldo Alguz parabenizou o 36 

Exmo Prefeito Célio e o Sr. Sabbag pelo apoio que o DAEE vem dando aos municípios da 37 

região, falando de sua satisfação em participar da reunião Plenária do Comitê. Colocou-se a 38 

disposição dos Prefeitos para apoiar no que for necessário e fez o convite aos Prefeitos da 39 

região para participarem no dia 14 de abril as 14h30 de uma reunião com o Exmo Senhor 40 

Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos Edson Giriboni em São Paulo. Em 41 

referência a fala do Lupércio, sobre a grande quantidade de água da região, ressaltou a 42 
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importância do investimento em saneamento em todo o Estado para garantir e preservar este 43 

recurso. Finalizou sua fala agradecendo e enfatizando a importância da participação dos 44 

prefeitos no dia 14/04 na reunião em São Paulo para discutir as demandas dos municípios na 45 

área do saneamento. Prosseguindo com a pauta da reunião o Presidente do Comitê registrou a 46 

presença do Prefeito de Tupã, Exmo Sr. Waldemir Gonçalves Lopes, ex-presidente do CBH-47 

AP, que esteve a frente da Presidência do Comitê no Biênio 2009/2010. Fazendo referência ao 48 

Dia Mundial da Água, o Senhor Presidente lembrou que anualmente o CBH realiza a Semana 49 

da Água em comemoração ao Dia Mundial, 22 de março, convidando o Sr. Mario César 50 

(Instituto de Ensino Superior de Garça), membro do Comitê, para apresentar o tema ao 51 

Plenário. Após a apresentação do Sr. Mário César, o Presidente agradeceu ao palestrante e 52 

passou a palavra ao Secretario Executivo para iniciar os trabalhos. Sabbag informou que a 53 

partir da próxima reunião os membros do CBH deverão imprimir o material, disponível com 54 

antecedência no site do Comitê, para trazer na reunião. Conforme combinado, a Secretaria 55 

Executiva não disponibilizará o material impresso em grandes quantidades nos próximos 56 

encontros. Informou a existência de quórum para a reunião e solicitou a dispensa da leitura da 57 

Ata. Colocado em votação, a dispensa da leitura foi aprovado por todos. Na seqüência a Ata foi 58 

colocada em votação sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Sabbag fez suas 59 

considerações sobre a formação do CBH-AP. Explicou que as duas Unidades de 60 

Gerenciamento, do Aguapeí e do Peixe, acabaram por se unir em um único Comitê devido as 61 

características semelhantes das unidades. Na época a preocupação era a despoluição dos 62 

rios, com obras e planejamento. A partir de 2005, com a iniciativa do Senhor Lupércio, foi 63 

criado o Programa Água Limpa, onde todos os municípios não operados pela SABESP 64 

receberam recursos para fazer o tratamento de esgotos. Na seqüência, outro projeto financiado 65 

pelo Comitê foi a descida do Rio do Peixe onde foram levantados 208 pontos e verificou-se que 66 

o maior problema não era o esgoto mas o assoreamento do Rio. Daí a importância do 67 

planejamento, como os planos de Macrodrenagem, de Saneamento e de Controle de Erosão 68 

Rural.  Lembrou que para os municípios com menos de 4 mil habitantes estão sendo realizados 69 

estudos da macro e micro drenagem. Ressaltou que em função deste trabalho do CBH já 70 

existe uma carteira de projetos na área de drenagem urbana.  Enfatizou que muitos municípios 71 

estão com falta de água e com a ausência de hidrômetro. Informou também que em breve o 72 

Governador deve lançar um programa para atender a questão do saneamento rural.  73 

Prosseguindo com os comunicados fez uma breve consideração sobre a mudança de Governo 74 

com a instituição da SSRH - Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos e a 75 

reestruturação da CRHi - Coordenadoria de Recursos Hídricos, justificando que foram 76 

necessárias mudanças administrativas junto ao FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos 77 

Hídricos para a nova Secretaria, sendo que, com isso, houve um atraso na elaboração dos 78 

contratos para assinatura. Informou que os contratos do FEHIDRO de 2010 deverão ser 79 

assinados no próximo dia 19 de abril no Palácio dos Bandeirantes.  Prosseguindo com a pauta, 80 

o Senhor Presidente passou a palavra para o Senhor Antonio Saad, da Empresa IRRIGART, 81 

para apresentação do andamento do Estudo para implantação da Cobrança pelo Uso da Água 82 

nas Bacias. Após as considerações iniciais sobre o Estudo, o Sr. Saad apresentou o resultado 83 

do cadastro de usuários nas Bacias fazendo a entrega oficial da Fase 1 do Relatório de 84 
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Cadastro de Usuários ao Presidente do Comitê. Aberta a palavra para as considerações dos 85 

membros do plenário e após os esclarecimentos, o Senhor Presidente agradeceu ao Sr. Saad 86 

pela apresentação. A seguir o senhor Presidente passou a palavra ao coordenador da CT-PA - 87 

Câmara Técnica de Planejamento de Avaliação para a apresentação das Deliberações. Com a 88 

palavra, o Sr. Rafael Carrion apresentou a Deliberação CBH/AP/151/2011 que aprova a 89 

indicação e dá posse aos Representantes dos segmentos Estado, Sociedade Civil e Municípios 90 

para comporem o Plenário e a Diretoria Executiva do CBH-AP para o Biênio 2011/2012. A 91 

Deliberação foi colocada em apreciação e em seguida em votação, sendo aprovada por todos. 92 

Passando a apresentação da Deliberação CBH-AP/152/2011 que aprova diretrizes para 93 

distribuição dos recursos do FEHIDRO 2011 destinados à área do CBH-AP. O Senhor Rafael 94 

fez algumas considerações sobre a mesma ressaltando a questão dos prazos e documentos 95 

necessários para apresentação de projetos ao Comitê. Lembrou que tomadores com contratos 96 

em aberto de 2007, independente da situação do mesmo, não poderão apresentar novo pleito 97 

ao FEHIDRO, bem como os que tiverem contratos de 2008 e 2009 não iniciados ou paralisados 98 

também estarão impedidos de solicitar recursos ao FEHIDRO 2011. O Senhor Sabbag lembrou 99 

que quanto ao Plano de Controle de Erosão Rural se o município não tiver o Plano e 100 

apresentar apenas o Plano da Micro Bacia onde será executada obra, o mesmo poderá 101 

solicitar recursos para execução da obra. Após a apresentação, o Senhor Presidente abriu a 102 

palavra para as considerações do plenário. O Sr. Mario, da Associação de Produtores de 103 

Gabriel Monteiro questiona se o tomador pode ser o executor. O Sr. Luis Sergio esclareceu que 104 

não, afirmando ser restrição do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO e o 105 

Comitê não pode interferir. Colocado em votação a Deliberação CBH-AP/152/2011 foi 106 

aprovada por todos. Com a palavra o Senhor Rafael passou a apresentação da Deliberação 107 

CBH-AP/153/2011 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos 108 

investimentos a serem indicados pelo CBH-AP ao FEHIDRO 2011, ressaltando os critérios 109 

gerais de pontuação. Aberta a palavra para as considerações dos membros do plenário o 110 

Senhor Dalio, da Prefeitura Municipal de Nova Guataporanga, questionou se existe um valor 111 

para cada Município. O Senhor Sabbag informou que não existe um valor pré estabelecido. O 112 

Senhor Luiz Leme (ONG Origem) questionou sobre o critério de desempate se é valor de 113 

contrapartida em percentual ou não. O Senhor Rafael esclareceu que sim. O Exmo Sr. Marcos 114 

Yukio Higuchi, Prefeito de Valparaiso, sugeriu que fosse incluso a cerfiticação do Município 115 

Verde Azul como critério de pontuação. O Sr. Sabbag sugeriu que isso seja enviado por escrito 116 

ao Comitê para análise, pois o Comitê não tem estas informações para poder avaliar. O Sr. 117 

Mario César (Instituto de Ensino Superior de Garça) informou que houve uma reunião do 118 

Município Verde e Azul em Salmourão, onde vários municípios neste encontro questionaram 119 

sobre os critérios de pontuação do programa e que considera interessante avaliar esta 120 

integração das pontuações com o Comitê e saudável avaliar esta possibilidade. A Sra. Adriana, 121 

de Guaiçara, informou que alguns comitês já utilizam este critério de pontuação como o caso 122 

do CBH Tiete Batalha. O Sr. Sabbag solicitou que a demanda seja analisada pela Câmara 123 

Técnica. O Exmo Sr. Waldemir Lopes, Prefeito de Tupã, sugere que este critério já seja 124 

incluído este ano. O Senhor Paulo (UNESP), lembra que nem todo o tomador é o Município, o 125 

que reforça a necessidade de análise pela CT-PA. O Sr. Sabbag considera que este assunto 126 
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deva ser discutido com a Câmara Técnica. O Exmo Sr. João Carlos Ferracini, Prefeito de Tupi 127 

Paulista, sugere que seja colocado como critério de desempate ainda este ano. O Senhor 128 

Sabbag sugere que este tema seja colocado para discussão e se aprovado definido como 129 

critério, mas no próximo ano, FEHIDRO 2012. O Vice-Presidente, Senhor Luis Sergio, 130 

concordando com o Sr. Sabbag defendeu que se tenha mais tempo para esta discussão. O Sr. 131 

Mario (Inst. Garça) lembrou que os critérios do Programa deverão ser reavaliados e 132 

adequados. O Exmo Sr. Marcos Yukio Higuchi, Prefeito de Valparaiso, reforçou que é 133 

importante apoiar quem está avançando. O Senhor Luiz (ONG ORIGEM) propôs que se 134 

pontue, como critério, também os Municípios que tenham seu plano de Saneamento pronto ou 135 

em andamento. Após os esclarecimentos a Deliberação CBH-AP/153/2011 foi colocada em 136 

votação e aprovada por todos.  Passando ao último item da pauta o Senhor Presidente abriu a 137 

palavra aos membros do Comitê para suas considerações sobre a reunião. Com a palavra, o 138 

Sr. Miguel Ribeiro parabenizou todos os membros do Comitê e solicitou que a Secretaria 139 

Executiva Adjunta Sra. Suraya, DAEE, também fosse empossada pelo Comitê, com uma salva 140 

de palmas. Com a palavra o Sr. Neófitas (Cooperativa Agrícola Sul-Brasil) questionou a fala do 141 

Sr. Mario com o tema Água para as Cidades, considerando que o conceito vai além disso, 142 

englobando também a área rural. Enfatizou que somente muito tempo depois de iniciada a 143 

reunião se falou na área rural e que considera que este tema é fundamental para a 144 

preservação de nossas águas.  O, Vice-Presidente, Sr. Luis Sergio, ressaltou sobre o horário 145 

de início da reunião e sugeriu que o horário seja previsto para as 09h00 ou que se altere o 146 

estatuto para diminuir o horário de intervalo. Após as considerações do Plenário abriu a palavra 147 

aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, dia 26 de julho, para que se 148 

manifestem, sendo aprovada a realização da próxima reunião no município de Garça. Nada 149 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e 150 

demais autoridades presentes pela participação e lembrou a todos os prefeitos do convite para 151 

participarem da reunião dia 14 de abril com o Secretario Estadual de Saneamento e Recursos 152 

Hídricos. Agradeceu ao Exmo Prefeito Waldemir, ex-presidente do Comitê pela presença, e 153 

parabenizou a toda equipe da Secretaria Executiva. 154 


