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ATA  CBH/AP/03/2004 da 2ª Reunião Ordinária de 2004 . 
 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatro às 14:00 horas, conforme convocação 
prévia, no Município de Tupã, no Auditório da COPLAP, realizou-se a 2ª  Reunião Ordinária do CBH/AP, com a 
presença dos membros, conforme lista específica.  Composta a mesa diretiva da reunião com o senhor Prefeito 
Municipal de Tupã, Sr. Manoel Gaspar, anfitrião do evento , o Presidente do Comitê , Sr. José Alcides Faneco 
e representando o  Secretário Executivo, a Sra. Suraya Modaelli, foi iniciada a reunião com as considerações 
iniciais do Presidente do Comitê. Passada a palavra ao Prefeito de Tupã, o mesmo agradeceu pela presença 
dos membros e interessados nos assuntos do Comitê, especialmente os Prefeitos eleitos e vice prefeitos 
presentes. Com a palavra a Sra. Suraya deu boa tarde a todos e justificou a ausência do Senhor Fernando, 
Secretario Executivo do Comitê, devido a uma reunião em Ribeirão Preto, informou a existência de quorum 
para a reunião e  Iniciando a pauta a senhora Suraya solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, 
o que foi aprovado por todos. Na seqüência foi colocada a ata em votação , que foi aprovada por unanimidade. 
Passando aos comunicados da Secretaria Executiva, foi informado que o Município de Quatá , encaminhou 
Ofício solicitando a inclusão do mesmo no Comitê, tendo em vista que o mesmo possui área territorial nas 
Bacias. A Sra. Suraya esclareceu que tendo em vista que a Lei Estadual n.º 7663 prevê a possibilidade desta 
participação o Comitê dá boas vindas ao Município. Dando prosseguimento o Senhor Luís Sérgio , 
coordenador da Câmara Técnica do Comitê passou a apresentação da proposta de formação do Grupo de 
Integração de Comitês, discutida durante a realização do II Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em 
Recursos Hídricos realizado em Avaré/SP, no mês de outubro p.p.. Apresentado o tema e após vários 
esclarecimentos foi aprovado que a Câmara Técnica deverá indicar 03 representantes para compor o mesmo , 
além do Presidente e do Vice Presidente do Comitê. Dando prosseguimento o Senhor Coordenador da Câmara 
Técnica passou a um breve relato sobre o andamento do Plano de Bacia, informou ainda que em breve 
deverão ser apresentados os resultados das oficinas realizadas em Garça, Piacatu e Dracena. Dando 
continuidade a reunião o Senhor Presidente passou a palavra para a Sra. Ana Luiza Borja, da Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, para fazer a apresentação do andamento do projeto da Secretaria sobre Mata Ciliar, 
em parceria com o Comitê.  Após a apresentação o Senhor Carlos José Rodrigues, representante da CESP, 
manifestou interesse da empresa em participar do projeto com a cessão de mudas, entre outros itens a serem 
discutidos. Na seqüência o Senhor Luís Sérgio apresentou a deliberação CBH/AP/074/04 , que aprova a 
parceria do Comitê com a SMA, visando a implementação do projeto , bem como critérios de seleção para 
escolha das áreas. O Senhor Miguel Ribeiro, da Secretaria dos Transportes , questionou como serão tratadas 
as nascentes . A sra Ana informou que este assunto está contemplado nos critérios. Outro esclarecimento que 
a Sra Ana prestou foi com relação a inclusão de outras áreas, como a do Peixe, informou que foi um critério 
previamente discutido com o Governo, onde foi necessária a priorização de 05 Bacias. Explicou ainda que na 
Bacia serão desenvolvidos 03 projetos , no Alto , no Médio e no Baixo Aguapeí. Após os esclarecimentos 
solicitados a deliberação foi aprovada por todos. Dando prosseguimento a pauta da reunião passou-se aos 
esclarecimentos quanto ao processo eleitoral. A Sra. Suraya  explicou que está aberto o prazo para 
cadastramento da sociedade civil. As entidades deverão encaminhar a ficha cadastral com os documentos que 
comprovem a existência jurídica da mesma e comprovação do funcionamento no ano de 2004. O prazo para as 
inscrições irá até 31 de janeiro. Após este prazo será feita a convocação para reunião de eleição do Comitê, 
enfatizou ainda que as entidades que já são membros do Comitê , também deverão se recadastrar.  Após os 
esclarecimentos solicitados foi passada a palavra para o Coordenador da Câmara Técnica , Sr. Luís Sérgio 
para a apresentação das Deliberações CBH/AP/075/04, que aprova Diretrizes e critérios para distribuição dos 
recursos do FEHIDRO. O Sr. Dirceu Marcarim questionou quanto a declaração de participação no programa de 
Educação Ambiental do Comitê , se os Municípios não seriam prejudicados. A Sra. Suraya esclareceu que não 
pois o programa é do Comitê , existe uma Câmara Técnica que acompanha o andamento do projeto e todos os 
Municípios tem sido amplamente informados sobre as atividades desenvolvidas. Após os esclarecimentos a 
Deliberação foi colocada em votação e aprovada por todos. Na seqüência o Sr. Luís Sérgio passou a 
apresentação da Deliberação CBH/AP/076/04 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos 
investimentos a serem indicados ao FEHIDRO. Aberta a palavra ao plenário o Sr. Amaury, da OAB, questionou 
sobre os percentuais propostos. O Sr. Djalma, da ELFES,  propõe que seja aumentado o valor para projetos de 
Educação Ambiental. O Sr. Ulisses , da GARCAFÉ, lembra a todos que é necessário investir em 
monitoramento, o Prefeito de Rinópolis lembra que as obras de tratamento de esgoto são caríssimas, portanto 
necessitam de mais recursos. Após várias manifestações do Plenário a Deliberação foi colocada em votação 
sendo que foi aprovada a alteração dos percentuais para : 45% para esgoto, 3,5% para educação ambiental, 
4,0% para planejamento, 5% para suprimento de água, 20% para erosão rural, 20% para erosão urbana e 
2,5% para reflorestamento. Passando aos assuntos gerais , o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Neto , recém 
chegado de viagem fez uso da palavra , parabenizando a todos pela reunião e desejando sucesso aos 
Prefeitos eleitos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. 
 


