		ATA CBH/AP/03/2003 da 1ª Reunião Extraordinária

Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e três, no Município de Arco Íris, no Centro Esportivo , às 14:00 horas, realizou-se a 2ª reunião extraordinária de 2003 do CBH/AP.  Dando início a reunião foi composta a mesa da seguinte forma: o Sr. José Alcides Faneco, Prefeito Municipal de Garça e Presidente do CBH-AP; o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, Secretário Executivo do CBH-AP e o Senhor Djair Bedori Fiorini, Vice Presidente do Comitê , o Prefeito Municipal de Arco Íris, Sr. Geraldo Borges e demais membros do Comitê. Com a palavra o Presidente do CBH/AP deu as boas vindas aos presentes e solicitou a todos os membros do Comitê que se apresentassem , tendo em vista esta ser a 1a reunião do Comitê após a eleição de seus membros. Na seqüência, convidou a todos para assistirem uma apresentação de boas vindas dos Índios Kaicange , tribo que possui aldeia no Município, e da Banda Marcial de Arco Íris.  Passada a palavra ao Prefeito Municipal de Arco Íris , Sr Geraldo Borges, ele agradeceu a presença de todos desejando sucesso nas discussões da reunião. Com a palavra o Sr. Presidente do Comitê lembrou a todos sobre a importância desta Semana , onde é comemorada a Semana do Meio Ambiente aproveitando para agradecer ao Coordenador do Núcleo de Educação Ambiental da Região, pela lembrança e homenagem a todos os membros do Comitê através da entrega de uma planta. Fazendo uso da palavra o Sr. Vice Presidente fez suas considerações iniciais, agradecendo ao Prefeito de Arco Íris pela acolhida . Dando prosseguimento a reunião o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário Executivo que desse prosseguimento a pauta da reunião. Com a palavra o Sr Fernando Antônio Rodrigues Netto, após os agradecimentos a todos presentes e autoridades informou que existia quorum para a realização da reunião, conforme lista específica, e após as devidas explicações solicitou a dispensa da leitura da Ata da reunião passada, o que foi aprovado pelo plenário. Na seqüência foram feitos os comunicados da Secretaria Executiva : eleição do Prefeito Municipal de  Presidente Epitácio Sr Ademar Dassie para representante do CRH e do Prefeito de Dracena , Sr Elzio Stelato para representante do CONESAM. Informou ainda que o Município de Presidente Epitácio , conforme estabelece a Lei 7663 , solicitou a sua inclusão do município no CBH/AP. Por fim informou à APROMAN , de Adamantina, que está sendo encaminhado a Câmara Técnica do Comitê o ofício da entidade onde é solicitada providências quanto a poluição dos rios da Região. O Sr. Fernando lembrou ainda que está sendo investido em tratamento de esgotos uma grande parcela dos recursos do FEHIDRO, como nos Municípios de Dracena, Junqueirópolis, Garça , entre outros. Passando ao próximo assunto da pauta o Senhor Presidente do Comitê solicitou ao Coordenador da Câmara Técnica, que passasse a explicação das Deliberações a serem aprovadas. Fazendo uso da palavra o senhor Luís Sérgio de Oliveira, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação passou a explicação da Deliberação CBH/AP/058/2003, que aprova a compra de equipamentos para a estruturação da Secretaria Executiva. Feitos os esclarecimentos o Sr Luís Sérgio informou ainda que estará sendo realizado o Iº Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, em parceria com os Comitês do Alto, Médio e Pontal do Paranapanema. Aberta a palavra ao plenário o Senhor Rogério Menezes parabenizou o Comitê pela iniciativa da realização do Diálogo e solicitou esclarecimentos sobre os equipamentos que seriam adquiridos. Com a palavra o Sr Secretário Executivo informou quais equipamentos estarão sendo comprados, com o objetivo de agilizar as reuniões do Comitê, dos Núcleos e as atividades da Secretaria Executiva. Após a manifestação do plenário o Senhor Presidente colocou em votação a Deliberação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento o Coordenador da Câmara Técnica apresentou a Deliberação CBH/AP/059/2003, aprova pontuação dos projetos apresentados ao FEHIDRO, para fins de hierarquização. Aberta a palavra ao plenário o senhor Alcides Valenciano, Prefeito de Guaimbê lembrou que no ano passado deixou de ser pontuado , pois pediu emissário. Este ano ele pediu dinheiro para erosão e não entende porque não receberá recurso, considerando-se prejudicado pelo Comitê. O Prefeito de Sagres também se manifestou , solicitando que sua pontuação fosse reconsiderada , pois na época faltava uma licença , que hoje está disponível. Fazendo os esclarecimentos o coordenador da Câmara Técnica lembrou que todo o trabalho foi feito com base nos critérios aprovados pelo Comitê e que todos tiveram prazo para solicitar uma revisão de pontuação. Após várias manifestações dos membros do Comitê , foi colocado em votação a aprovação ou não da revisão de pontuação do projeto de Sagres, sendo unanime a recusa do pedido. O senhor Prefeito de Guaimbê esclareceu que apenas quis registrar seu protesto. O Senhor Presidente lembrou que é necessário ficar atentos  as reuniões do Comitê, critérios e prazos. Ainda aberta a palavra aos membros do Comitê. O Prefeito Municipal de Monte Castelo , Senhor Sadao, lembra que é o próximo da lista de projetos a ser atendido e solicita ao Comitê que possa adequar o Valor do seu projeto , aumentando a contrapartida do mesmo. Colocado em discussão o Prefeito Municipal de Monte Castelo foi questionado se realmente teria a disponibilidade da contrapartida. O Prefeito de Álvaro de Carvalho, questionou se este saldo de recurso não poderia ser redistribuído, sendo que o Sr. Fernando esclareceu que este procedimento já foi feito e na redistribuição não seria atendido nenhum projeto, trata-se portanto de um recurso único. O Prefeito de Alfredo Marcondes solicitou ainda ao Prefeito Sadao que o mesmo abrisse mão de 10% dos recursos para favorecer outros Municípios , da mesma forma o Prefeito de Quintana, solicitou  que o Prefeito abrisse mão de uma parte dos recursos para atender um projeto de tratamento de lixo no Município. Após várias manifestações o senhor Presidente colocou em votação duas propostas : 1a a distribuição dos recursos pela média ponderada, 2a o atendimento do projeto de Monte Castelo , com o aumento da contrapartida, sendo aprovada a 2a proposta pela maioria dos votos ( 04 votos para a 1a proposta). O Sr. Ramez, membro do comitê, lembra que a prefeitura terá que arcar com a diferença dos recursos solicitados aumentando a contrapartida. Colocado em votação ficou aprovado a destinação do saldo de recursos do FEHIDRO da seguinte forma : R$ 121.525,00 para a Prefeitura de Monte Castelo. R$ 31.027,34 para a Prefeitura de Quintana e R$ 26.011,00 para a Prefeitura de Queiroz. Nada mais havendo a tratar o Presidente deu por encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos.

