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ATA DA 20ª REUNIAO ORDINÁRIA DO CBH AP 1 

Aos 26 de julho de 2011, no Grêmio Teatral Leopoldo Fróes, em Garça, conforme convocação prévia realizou-2 

se a 20ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Composta a mesa com os membros titulares do Comitê, foram 3 

convidados para tomar assento o Exmo. Senhor Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos, 4 

Rogério Menezes de Mello, o Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos 5 

Hídricos, Senhor Walter Tesch e do Major PM Flávio Godoi da Defesa Civil Regional. Iniciando a reunião, o 6 

Presidente Célio Rejani, Exmo. Senhor Prefeito de Dracena, agradeceu a acolhida do município de Garça ao 7 

Comitê. Com a palavra o Exmo. Senhor Prefeito de Garça, Cornélio Cezar Kemp Marcondes, deu boas 8 

vindas a todos, ressaltou a participação do Secretário Adjunto, Rogério Menezes, do Coordenador, Walter 9 

Tesch e do Major PM Flavio Godoi da Defesa Civil Regional. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao 10 

Secretário Adjunto, Rogério Menezes, ressaltando sua participação no Sistema de Gestão de Recursos 11 

Hídricos. Com a palavra, o Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos, Rogério Menezes, 12 

fez uma breve retrospectiva de sua participação como membro e Vice-Presidente do CBH-AP, agradeceu e 13 

ressaltou a presença dos Prefeitos Municipais e da Sociedade Civil. Falando sobre o sistema integrado de 14 

Gerenciamento de Recursos Hídricos ressaltou que neste ano o Estado de São Paulo comemora 20 anos da 15 

promulgação da Lei 7.663/1991, sendo um momento de reflexão, mas também de comemoração. Enfatizou o 16 

papel dos Comitês de Bacias como um espaço político, de construção de diretrizes regionais para a gestão 17 

das nossas águas. Enfatizou a necessidade de implantação dos instrumentos de gestão da Política, como a 18 

cobrança pelo uso da água, o enquadramento dos corpos d’água e em especial dos Planos de Bacias. Falou 19 

sobre o principal desafio deste comitê que é o tratamento do esgoto de Marília, bem como da destinação final 20 

de seu lixo. Informou que logo que assumiu como Secretário Adjunto se colocou a disposição do Prefeito de 21 

Marília para colaborar na solução destes problemas. Falou ainda sobre a transmissão via internet das 22 

reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e das programações comemorativas dos 20 anos da Lei 23 

7.663. Informou que o Exmo. Senhor Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni, 24 

encaminhou uma minuta de decreto visando viabilizar o ressarcimento da participação da sociedade civil no 25 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos, à Câmara Técnica Institucional do CRH para análise e futura 26 

aprovação. Outro projeto importante aprovado na última reunião do CRH foi a aprovação de um projeto que 27 

viabilize a participação de 02 representantes da sociedade civil no Encontro Nacional de Comitês de Bacias 28 

Hidrográficas - ENCOB a ser realizado na cidade de São Luís/MA. Finalizou parabenizando o comitê pelo 29 

formato da reunião, cuja disposição favorece o debate e participação dos membros do plenário e ressaltou a 30 

atitude do Governador de recriar a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, bem como, de propor uma 31 

minuta de Lei propondo uma nova organização administrativa e de planejamento do estado por Bacias 32 

Hidrográficas e Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, como já acontece na gestão dos recursos 33 

hídricos. Prosseguindo, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Walter Tesch, Coordenador de Recursos 34 

Hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos. Fazendo uso da palavra, ressaltou alguns 35 

aspectos importantes sobre os Comitês de Bacias. Falando do CBH-AP, ressaltou os dados do Relatório de 36 

Situação dos Recursos Hídricos no tocante ao CBH. Falou da importância da comunicação e da divulgação 37 

dos dados sobre as bacias. Falou sobre a questão da outorga, onde várias usinas instaladas no Estado não 38 

possuem esta autorização, ressaltou ainda a situação dos Municípios, onde 30% também não possuem 39 

outorga. Enalteceu os acontecimentos referentes a transição da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi 40 

da Secretaria de Meio Ambiente para a de Saneamento e Recursos Hídricos, ressaltando os trabalhos 41 

desenvolvidos pela Coordenadoria. Falou do investimento dos recursos do FEHIDRO referente a implantação 42 

da outorga eletrônica no estado, ao monitoramento das nossas águas e à implementação da participação da 43 

sociedade civil nos colegiados. Ainda sobre o FEHIDRO, lembrou da necessidade de acompanhamento dos 44 

projetos. Ressaltou que o CBH-AP possui 117 contratos em andamento, sendo que muitos estão em atraso 45 

pela falta de documentos para o seu encerramento. Quanto à cobrança do uso da água, falou que no site do 46 

SIGRH existem todas as informações sobre a cobrança, inclusive sobre o estágio que se encontram os 47 

Comitês. Aproveitou para falar sobre o Prêmio COFEHIDRO, criado pelo Conselho Estadual de Recursos 48 

Hídricos, que tem por objetivo premiar os melhores projetos desenvolvidos nos Comitês de Bacia do estado, 49 
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sendo que a premiação deverá ocorrer no próximo dia 13 de dezembro em São Paulo. Teceu comentários 50 

sobre a articulação dos Comitês em Rios de Domínio da União, como o Rio Paranapanema e o Grande, em 51 

fase de implantação com o apoio da CRHi. Outra categoria do Prêmio COFEHIDRO é o da efetividade dos 52 

projetos que serão eleitos a partir da análise dos dados do sistema do FEHIDRO. Finalizou agradecendo o 53 

convite para a Reunião Plenária do CBH-AP. Passada a palavra ao Major Flavio Godoi da Defesa Civil 54 

Regional, o mesmo parabenizou a reunião e falou sobre o seminário promovido pela Defesa Civil que 55 

acontecerá a partir do dia 27 de julho na cidade de Garça. Esta reunião deverá propor a implantação de um 56 

Plano de Contingência para períodos de estiagem, como uma forma sistemática de ação. A intenção é colocar 57 

a Defesa Civil à disposição dos municípios para minimizar os efeitos de eventos críticos. A meta para este ano 58 

é estabelecer brigadas de incêndio em todos os municípios, ressaltando que neste Seminário serão 59 

estabelecidos cronogramas para o estabelecimento destas brigadas. Solicitou aos municípios que enviem 60 

seus representantes da Defesa Civil ou representantes de secretarias municipais. Informou que em 2010 só a 61 

Brigada de Incêndio de Garça atendeu a 638 ocorrências de incêndio em matas. Finalizou agradecendo a 62 

todos pela oportunidade. Com a palavra, o Sr. Luís Sergio, ABRH, Vice-Presidente do CBH-AP, 63 

parabenizou a todos pela fala e considerando a extensa pauta da reunião apenas registrou a presença e 64 

exemplo do Secretário Adjunto Rogério e do Coordenador Walter Tesch junto aos Comitês de Bacias. Com a 65 

palavra, o Secretário Executivo, Edson Sabbag, DAEE, agradeceu a presença de todos especialmente dos 66 

convidados. Ressaltou que solicitou ao Secretário Adjunto Rogério, através do Fórum Paulista, que o Governo 67 

do Estado invista mais recurso no FEHIDRO. Iniciando a reunião, o Senhor Secretário Executivo solicitou a 68 

dispensa da leitura da Ata, sendo aprovada por todos. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por todos. 69 

Ressaltou que acompanhou via internet a reunião do CRH dando os parabéns a organização. Fez 70 

esclarecimentos sobre a realização do ENCOB de 24 a 28 de outubro em São Luís/MA, convidados a todos 71 

para acessarem o site do evento e participar. Outro comunicado foi sobre a mudança da Lei Federal 72 

8.666/1993, a Lei das Licitações, onde a partir do próximo ano para pleitear recursos do FEHIDRO será 73 

necessária a apresentação também da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. Comentou sobre a 74 

realização do Curso de Capacitação de Aperfeiçoamento na área de hidrologia, a ser realizado dias 17, 18 e 75 

19 de setembro no DAEE de Marilia, voltado para engenheiros, tecnólogos e técnicos afins. As inscrições 76 

deverão ser realizadas pelo site do Comitê, sendo as vagas limitadas e sem custo para os participantes. 77 

Enaltecendo a fala do Coordenador Walter Tesch, o Senhor Sabbag falou sobre a questão das outorgas nos 78 

municípios. Relatou que durante o cadastro para a cobrança pelo uso da água os mesmos foram notificados e 79 

estão sendo chamados a regularizar esta situação. Falou ainda sobre a questão da ausência de hidrômetro 80 

nos municípios, informando que a partir de 2012 os municípios que não tiverem hidrômetro não poderão 81 

apresentar projetos ao FEHIDRO para outro tipo de ação. Informou que está aguardando o agendamento de 82 

nova reunião com o Prefeito de Marília e o Secretário Adjunto de Saneamento e Recursos Hídricos, 83 

solicitando ajuda ao Sr. Mario César Vieira Marques, Secretário de Meio Ambiente de Marília, para agendar 84 

este encontro. Falou sobre a necessidade e exigência de que todos os planos de macro drenagem rural 85 

apresentem os estudos hidrológicos das pontes existentes nestas áreas, possibilitando o planejamento das 86 

ações e investimentos. Finalizou informando que está sendo protocolado junto ao Ministério de Integração 87 

Nacional o pedido de recursos para elaboração do projeto de recuperação do Rio do Peixe e de seus 88 

afluentes. Prosseguindo com a pauta, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Antonio Carlos 89 

Aparecido Ehrenberg, CESP, para falar sobre a produção de Sedimentos na Bacia do Rio Paraná e Bacias 90 

Aguapeí e Peixe. Com a palavra, o Senhor Antonio Carlos, falou sobre a questão da erosão, sobre o 91 

carreamento de sedimentos e dos malefícios que estes processos trazem as Bacias Hidrográficas. O Sr. 92 

Secretário Executivo, Sabbag, questionou se a CESP não pode ajudar o Comitê no controle de erosão rural 93 

nas UGRHIs 20 e 21. Relatou que esteve em reunião com a CATI para falar sobre os Planos de Macro 94 

drenagem rural e o controle de erosão. Segundo a CATI eles não realizam os estudos hidrológicos nas 95 

estradas. No controle de erosão eles querem apenas as fotos de satélite para localizar as erosões. Ressaltou 96 

que esta situação somente será resolvida com os planos de controle de erosão e se a CESP puder ajudar 97 

será muito bem vinda. O Senhor Antonio Carlos informou que eventualmente a CESP pode ajudar 98 
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proprietários rurais com a cessão de mudas e assistência técnica para o reflorestamento. Após a 99 

apresentação, o Senhor Presidente, Célio, agradeceu ao Senhor Antonio Carlos da CESP e convidou para 100 

fazer uso da palavra o Prof. Dr. José Tadeu Garcia Tommaselli, da UNESP/FCT para apresentação do 101 

andamento do Projeto de Parceria UNESP/Comitês e do Mestrado Profissional. Com palavra o Prof. José 102 

Tadeu fez um breve histórico sobre a parceria, ressaltando os produtos já obtidos como a realização de dois 103 

cursos de pós-graduação, voltados para os membros dos Comitês Aguapeí e Peixe e Pontal do 104 

Paranapanema. Falou sobre o Mestrado Profissional que será iniciado voltado para membros dos comitês, 105 

sendo que se inscreveram 11 técnicos e foram selecionados 09 para ingresso no Mestrado. Agradecendo a 106 

apresentação, o Senhor Presidente passou a palavra ao Sr. Saad, Empresa Irrigart, para apresentação do 107 

andamento do Estudo da Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. Com a palavra, o 108 

Sr. Saad apresentou um breve relato das etapas já realizadas e dos próximos passos, enfatizando que na 109 

semana passada o GT-Cobrança definiu um plano de trabalho para ampliar as discussões em toda a bacia 110 

hidrográfica. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Sr. Luís Leme, ONG Origem, ressaltou que com o 111 

recurso a ser cobrado do município de Marília, estimado em R$ 8 milhões, seria possível resolver o problema 112 

da ausência de tratamento de esgotos. Com a palavra, o Sr. Mario César, Prefeitura Municipal de Marília, 113 

informou que hoje, dia 26 de julho, será realizada uma reunião com o Ministério Público onde Marília se 114 

compromete a iniciar os projetos para tratamento de esgoto na cidade de forma gradual, com apoio de 115 

recursos do PAC. Após as considerações do plenário, o Senhor Presidente agradeceu ao Sr. Saad pela 116 

apresentação. Prosseguindo, passou a palavra ao Senhor Carlos Eduardo, DAEE. Com a palavra o Sr. Carlos 117 

apresentou a Deliberação CBH/AP/154/2011 que aprova a transferência de recursos de investimentos do 118 

FEHIDRO 2011 para a subconta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 119 

visando a realização do IX Dialogo Interbacias, falou sobre o subsídios para participação de 12 membros dos 120 

Comitê no evento ressaltando que os interessados devem fazer a inscrição preenchendo a Ficha de 121 

Requerimento de Subsídio disponibilizada no site do CBH-AP, sendo pré-requisito a apresentação de trabalho 122 

durante o evento, informou também que o prazo para o pleito das vagas de subsídio é até o dia 02 de agosto. 123 

Após os esclarecimentos, a Deliberação CBH/AP/154/2011 foi colocada em votação, sendo aprovada por 124 

todos. Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao Senhor Rafael Carrion, DAEE, Coordenador da CT-125 

PA, para apresentação da próxima deliberação. Com a palavra, o Senhor Rafael fez uma breve consideração 126 

sobre o processo de habilitação e pontuação dos projetos apresentados ao CBH e apresentou a Deliberação 127 

CBH/AP/155/2011 que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de investimentos 128 

dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2011. O Senhor Presidente informou que acompanhou as 04 129 

reuniões da CT e ressaltou que todos tiveram a oportunidade de concorrer aos recursos de forma 130 

transparente. Após as considerações de plenário, a Deliberação CBH/AP/155/2011 foi colocada em votação 131 

sendo aprovada por todos. Aberta a palavra aos membros do Comitê, o Senhor Sebastião Carvalho, 132 

Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, se manifestou sobre a fala do Major Flávio, ressaltando que passou 133 

por este problema de incêndio em sua propriedade e que é muito difícil achar os responsáveis por estas 134 

ações. Após as manifestações, o Senhor Presidente solicitou aos Prefeitos que desejem sediar a próxima 135 

Reunião Plenária do CBH-AP que se manifestem, sendo aprovado que o Município de Pompéia sediará a 136 

próxima reunião. O Senhor Vice-Presidente Luís Sergio, enfatizou que é necessário que os membros do 137 

Comitê acompanhem através do site as ações que estão sendo desenvolvidas bem como o andamento do 138 

estudo da cobrança pelo uso da água. O Sr. Secretário Executivo, Sabbag, agradeceu a todos pela presença 139 

informando que a Secretaria Executiva deverá realizar reuniões por segmento para o acompanhamento das 140 

discussões da Cobrança pelo uso da água nas UGRHIs 20 e 21. Com a palavra o Exmo. Senhor Prefeito de 141 

Garça, Cornélio Cezar Kemp Marcondes, agradeceu a todos pela reunião, desejando um bom retorno a suas 142 

cidades. Reiterou o convite aos municípios para reunião com a Defesa Civil do Estado conforme informado 143 

durante a Plenária. Finalizando, fez a entrega do Diploma de Mérito ao Secretário Executivo do CBH-AP, 144 

Edson Sabbag, em nome de toda a equipe do DAEE. Após as demais considerações da mesa e nada mais 145 

havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião. 146 


