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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, as 9h30m, Salão das 2 

Quermesses (em frente à Prefeitura Municipal) Avenida 7 de setembro, 944, Vera Cruz/SP, 3 

conforme convocação prévia, realizou-se a 27ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Na ausência 4 

do Senhor Presidente do CBH-AP, o Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, 5 

representante da ABRH, abre a reunião dando as boas vindas a todos os presentes, justifica a 6 

ausência do Senhor Presidente do CBH e agradece ao Município de Vera Cruz por receber o 7 

Comitê de Bacias. Com a palavra o Prefeito de Vera Cruz, Sr. Fernando Simon, anfitrião desta 8 

reunião, agradece a presença de todos desejando uma boa reunião e colocando o Município a 9 

disposição do Comitê. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, agradece a 10 

presença do Sr. Edenilson de Almeida, Prefeito de Guararapes, Presidente do CBH-BT e 11 

convida o Sr. Argemiro Leite Filho, Vice Presidente do CBH-TB para compor a mesa. Com a 12 

palavra a Secretária Executiva Adj, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, justifica a ausência do Sr. 13 

Denis Araujo, Secretario Executivo do CBH, dá boas vindas a todos os presentes, 14 

agradecendo a acolhida do Município, e informa que há quórum para a realização da reunião, 15 

solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior que, colocada em votação, foi aprovada 16 

por todos. Em seguida, Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Ata em 17 

apreciação. Sr. Luis Francisco Q. Jordão, Secretaria Estadual da Saúde, pede a palavra e 18 

solicita algumas alterações na ATA, propondo-se a encaminhá-las por e-mail. Sem mais 19 

manifestações o Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Ata em 20 

votação, ficando a mesma aprovada com alterações. Prosseguindo o Sr. Vice Presidente passa 21 

a palavra à Secretária Executiva Adj, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, para os comunicados da 22 

reunião. O primeiro comunicado se refere à assinatura da lista de presença das reuniões, 23 

lembrando que a mesma é utilizada como critério de pontuação FEHIDRO. O segundo 24 

comunicado refere-se à Cobrança pelo Uso da Água no Aguapeí e Peixe, informa que a 25 

proposta de Cobrança pelo Uso da Água nas Bacias do Aguapeí e Peixe foi aprovada pelo 26 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos no dia 15 de abril, no Palácio dos Bandeirantes. Sr. 27 

Emílio Prandi, DAEE, esclarece que o próximo passo é aguardar a assinatura do decreto pelo 28 

Governador e que, após publicação, acontecerão estudos e simulações para revisão de 29 

cadastros, haverá o ato convocatório para ajuste das licenças de uso e outorga, criando assim 30 

um cadastro atual para que inicie a aplicação da cobrança. Se o Decreto for assinado anda em 31 

2014, a cobrança será iniciada em janeiro 2015. Terceiro comunicado: Os secretários 32 

executivos estiveram reunidos para análise da proposta do Conselho Estadual de Recursos 33 

Hídricos para a alteração da Deliberação CRH/90, que define procedimentos, limites e 34 

condicionantes para a cobrança e após análise foi proposto e aprovado pelo Fórum Paulista 35 

uma proposta substitutiva a proposta do CRH. No próximo dia 27 de maio será realizada uma 36 

reunião em SP para discussão com a CT do Conselho Estadual sobre este tema. No decorrer 37 

da reunião será apresentada a proposta de moção criada pelo Fórum Paulista. Quarto 38 

comunicado: O coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação - CTPAS, Sr. 39 

Rafael Carrion Montero e o Sr Emilio Carlos Prandi, participaram de reunião em SP com a 40 

Coordenadoria de Recursos Hídricos sobre o acompanhamento do Plano Estadual de 41 

Recursos Hídricos. Quinto comunicado: O CBH-AP recebeu da CETESB e, na seqüência, do 42 
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Ministério Público a Proposta de reenquadramento do Córrego da Boa Esperança, nos 43 

Municípios de Lucélia e Adamantina. Sexto comunicado: Dia 23/05/2014 as 14h30 será 44 

realizada na CIESP/Marília, palestra sobre a cobrança pelo uso da água. Com a palavra o Sr. 45 

Emilio Prandi, DAEE, na qualidade de membro da secretaria executiva e da Câmara Técnica 46 

de Planejamento e Avaliação - CTPAS, frisa que o recebimento da proposta de 47 

reenquadramento foi visto como desafio ao Comitê. Esclarece que o enquadramento é um 48 

instrumento de gestão previsto na lei 7663/91, que classifica os cursos de água em classe de 49 

uso. Faz uma breve apresentação e ressalta que, para validá-la, será necessário torná-la 50 

decreto do Governador, para isso, será agendada reunião com a CETESB, para assim 51 

definirem os procedimentos. Ressalta ainda que esta é uma proposta pioneira e que o Comitê 52 

não medirá esforços para atende-la, e que serão feitas articulações entre instituições e 53 

convocações de audiências públicas. Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adj, DAEE, 54 

ressalta que este é um assunto novo para os Comitês de Bacia, e desconhece qualquer outra 55 

proposta semelhante, vendo nesta solicitação oportunidade para o Comitê iniciar um modelo de 56 

gestão para todo Estado. Sr. Paulo Wilson, CETESB, ressalta a dificuldade de monitoramento 57 

de qualidade de água e de vazão na mesma seção. O importante para um determinado rio é a 58 

obtenção da sua carga de poluição, que é o produto da concentração pela vazão e não apenas 59 

a concentração. O que tem acontecido, mais frequentemente, é o reenquadramento dos 60 

trechos dos rios, com os dados fornecidos pelas prefeituras municipais, em classes inferiores a 61 

que eles estavam classificados, principalmente nos trechos de rios muito poluídos e a 62 

classificação sugerida tem sido a classe quatro, que é a pior classificação. Neste caso, a 63 

qualidade das águas do rio não permitirá que o mesmo tenha peixes e vida aquática. Esse 64 

procedimento vem facilitando para que os municípios enquadrem os rios sempre na pior 65 

condição. Neste caso, em análise, o reenquadramento melhora a atual classificação do curso 66 

de água em alguns trechos. Solicita que tal assunto seja tratado com prioridade pelo Comitê, 67 

por ser uma questão de extrema importância e coloca-se a disposição para auxiliar o Comitê. O 68 

Sr. Mário César Marques, Instituto de Ensino Superior de Garça, diz animado com a proposta, 69 

sendo ousada, dependente de muito conhecimento técnico e parâmetro objetivo, frisa que esse 70 

será um grande avanço no processo de proteção ambiental. O Sr. Vandir Pedroso de 71 

Almeida, CIESP, solicita que seja elaborada uma roda de diálogo para esclarecer o que é a 72 

Cobrança e como a mesma será aplicada. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do 73 

Comitê, agradece as contribuições e, prosseguindo com a pauta, passando a palavra para Sr. 74 

Emilio Prandi, DAEE, para que o mesmo apresente a MOÇÃO CBH-AP/001/2014 de 75 

20/05/2014.  Que Apóia, com contribuições, proposta substitutiva de Minuta apresentada pelo 76 

Fórum Paulista de CBH’s, à Deliberação CRH/90, sobre os procedimentos, limites e 77 

condicionantes para a cobrança, dos usuários urbanos e industriais, pela utilização dos 78 

recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo. Sr. Emilio Prandi, DAEE, explica que a 79 

Câmara Técnica de Cobrança do CRH formulou proposta de Deliberação para substituir a 80 

Deliberação CRH 90, ressaltando que os Comitês não foram chamados para participar em 81 

nenhum momento da discussão. A proposta entrou na Pauta da Reunião do CRH de dezembro 82 

de 2013, mas, em virtude de manifestações contrárias, a mesma foi retirada da pauta. Sr. 83 

Emilio Prandi, esclarece que os Secretários Executivos e técnicos das secretarias executivas 84 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP - 3/6 

 

 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
http://cbhap.org/ 

secretaria@cbhap.org 

dos CBH’s reuniram-se em 6 de fevereiro e 13 de março de 2014, no município de Piracicaba e 85 

discutiu-se a Proposta de Deliberação substitutiva da CTCOB. Como existiam muitos pontos a 86 

alterar, aprovou-se o encaminhamento de uma nova proposta de deliberação substitutiva. O 87 

Fórum Paulista de CBH’s aprovou a proposta (26/03/2014) e encaminhou para a CRH. Os 88 

CBH’s analisaram a proposta de alteração em suas Câmaras Técnicas, devendo a mesma ser 89 

aprovada em plenária. À medida que forem sendo aprovadas em plenária, as propostas serão 90 

encaminhadas ao CRH. Após apresentação da moção, Sr. Emílio ressalta que o Comitê apóia 91 

a mesma, com os artigos propostos e outros pontos adicionados após serem discutidos pela 92 

Câmara Técnica. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para 93 

considerações. Sr. Eudóxio Aparecido Ribeiro Blanco, SABESP, discorda da alteração 94 

apresentada no item nove da moção, proposto pela CT do Comitê. Sra. Suraya Modaelli, 95 

Secretária Executiva Adj, DAEE, ressalta que a proposta de alteração adicionada ao item nove, 96 

foi proposta por representante da própria SABESP. Sr. Eudóxio Aparecido Ribeiro Blanco, 97 

SABESP, concorda com o termo aplicado, mas não com a forma na qual foi redigida. Sr. Luiz 98 

Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Moção em votação, solicita que os 99 

membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem de 100 

acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a MOÇÃO CBH-AP/001/2014 de 101 

20/05/2014 aprovada com ressalva, pois, o Sr. Eudóxio Aparecido Ribeiro Blanco, SABESP, 102 

manifestou-se contrário. Dando prosseguimento, Vice Presidente do CBH passa a palavra para 103 

o Sr Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-AP/181/2014 de 20/05/2014, 104 

que altera a Deliberação CBH-AP/166/2012 de 12/12/2012, alterada pela Deliberação CBH-105 

AP/177/2013 de 25/09/2013, referente à proposta de implantação da cobrança pelo uso dos 106 

recursos hídricos nas UGRHIs 20 e 21. Após apresentação, Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice 107 

Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. Não havendo manifestações, o Vice 108 

Presidente do CBH, coloca a Deliberação em votação, e, solicita que os membros que 109 

estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem de acordo, se 110 

manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-AP/181/2014 de 20/05/2014 111 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, Vice Presidente do CBH passa a palavra 112 

para Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adj, DAEE, para apresentar a Deliberação 113 

CBH-AP/182/2014 de 20/05/2014, que aprova transferência de recursos de investimento do 114 

FEHIDRO 2014 para a subconta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio 115 

Paranapanema, visando a realização do XII Diálogo Interbacias. Após apresentação, Sr. Luiz 116 

Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. Sr. 117 

Sebastião Carvalho, Coop. Agrícola Sul Brasil de Marília, sugere que seja abordado como 118 

tema de palestras ou mesa de diálogo, a crise da água que ocorre em São Paulo, questões 119 

referentes ao déficit hídrico, transposições e questões ambientais. Sra. Suraya Modaelli, 120 

Secretária Executiva Adj, DAEE, ressalta que haverá uma roda de diálogo no evento, onde 121 

será debatido o tema sugerido. Sr. Mário César Marques, Instituto de Ensino Superior de 122 

Garça, enaltece o evento, ressaltando a importância da participação das prefeituras municipais. 123 

Ressalva o quão seria interessante a criação do pós diálogo em cada município participante do 124 

evento, para enriquecer ainda mais as entidades com os assuntos abordados no mesmo. Sr. 125 

Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Deliberação em votação, solicita 126 
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que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem 127 

de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-AP/182/2014 de 128 

20/05/2014, aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, Vice Presidente do CBH 129 

passa a palavra para Sr. Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-130 

AP/183/2014 de 20/05/2014, que aprova a transferência de recursos de investimento do 131 

FEHIDRO 2014 para a subconta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 132 

Paranapanema visando a realização do Projeto Mestrado Profissional Em Geografia “Aplicado 133 

à Gestão de Recursos Hídricos (TURMAS 2, 3 e 4)". Após apresentação, Sr. Luiz Sergio de 134 

Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. Sr. Ângelo 135 

Domingos Rossi, Coop. Agricola Sul Brasil de Marília, indaga como será feita a distribuição de 136 

vagas e se haverá vagas destinadas aos membros do Comitê por conta do recurso transferido.  137 

Sr. Emilio Prandi, DAEE, esclarece que o curso não é exclusivo aos membros do Comitê, que 138 

será aberto a todos os interessados. Como contrapartida, os estudos e projetos realizados e 139 

aplicados terão que ser baseados nas UGRHI’s dos CBH’s participantes. Sr. Sebastião 140 

Carvalho, Coop. Agrícola Sul Brasil de Marília sugere que sejam apresentados aos Comitês, 141 

durante as reuniões, os trabalhos executados, assim, aumentando a motivação e maior procura 142 

pelos cursos. Sr. Mário César Marques, Instituto de Ensino Superior de Garça, esclarece os 143 

objetivos e procedimentos para a realização do mestrado. Após considerações, Sr. Luiz Sergio 144 

de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, coloca a Deliberação em votação, solicita que os 145 

membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não estiverem de 146 

acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-AP/183/2014 de 147 

20/05/2014, aprovada por unanimidade. Prosseguindo, Sra. Suraya Modaelli, Secretária 148 

Executiva Adj, DAEE, explica sobre a indicação dos projetos FEHIDRO 2014, e a espera do 149 

parecer do CRH e COFEHIDRO quanto à aprovação dos valores que serão destinados a cada 150 

Comitê. Esclarece que o Comitê de acordo com os critérios aprovados em Deliberação pontua, 151 

prioriza e hierarquiza os projetos. E que este ano os valores somente serão divulgados a partir 152 

do dia 30 de maio, e que será necessário a criação de uma Deliberação Ad Referendum, a ser 153 

referendada na próxima reunião Plenária do Comitê. Sra. Suraya Modaelli, DAEE, ressalta 154 

que na Reunião de Esclarecimentos, solicitada em plenária e realizada no mês de janeiro de 155 

2014, compareceram apenas trinta e seis representantes de Municípios e dois representantes 156 

da Sociedade Civil, e, que este ano foram apresentados quarenta e nove projetos para 157 

obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, sendo que apenas nove atendiam plenamente a 158 

Deliberação do Comitê, oito projetos foram inabilitados e trinta e dois projetos necessitaram de 159 

complementações. Sra. Suraya Modaelli, DAEE, explica que nos projetos regionais de 2013, 160 

foram priorizados no Plano de Bacia, o Plano de Comunicação e o Estudo de restrição de 161 

Águas Subterrâneas. O Plano de Comunicação não foi aprovado pelo agente técnico e será 162 

reapresentado com o apoio da CEA. Prosseguindo, Vice Presidente do CBH passa a palavra 163 

para Sr. Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-AP/184/2014 de 164 

20/05/2014, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de 165 

investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2014. Após apresentação, Sr. Luiz 166 

Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. Sr. Ângelo 167 

Domingos Rossi, Coop. Agrícola Sul Brasil de Marília solicita posição do projeto para cadastro 168 
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de erosões, que está sendo elaborado pelo IPT, e após o mapeamento das erosões, propõem 169 

que seja apresentado em reunião plenária para informarem qual será o andamento após 170 

constatação. Sr Emilio Prandi, DAEE, informa que o projeto esta sendo encerrado e que o IPT 171 

irá disponibilizar todo o material que originou os relatórios, inclusive os cadastros realizados em 172 

campo. Sr. Ângelo Domingos Rossi, Coop. Agrícola Sul Brasil de Marília sugere que CBH, IPT 173 

e Agricultura estabeleçam um diálogo com base neste projeto que segundo Sr. Emilio Prandi, 174 

DAEE, está sendo finalizado. Sr. Vandir Pedroso, CIESP, ressalta que os projetos de erosão 175 

são os maiores tomadores de recursos, a seu ver, isso demonstra a característica da região e 176 

solicita o acompanhamento desses projetos e que o CBH apresente nas reuniões as evoluções 177 

dos mesmos. Sra. Suraya Modaelli, DAEE, propõem que o pedido seja encaminhado a 178 

Câmara Técnica para avaliação. Sr. Oscar Nório Yassuda, Prefeito de Pompéia, menciona 179 

que no município de Pompéia, quando ele era funcionário da Secretaria da Agricultura, fez-se 180 

um levantamento de erosão na divisa dos CBH’s, com esse levantamento, elaboraram projetos 181 

para melhoria das áreas, e, após um período, as propriedades que não apresentaram 182 

melhorias nas suas erosões, foram notificadas e até multadas. Sr. Oscar ressalta ser esse um 183 

levantamento importante e indica para o CBH tal procedimento. Sr. Paulo Sergio Martins, 184 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento, CATI, esclarece que existe o Projeto Integra São 185 

Paulo, que financia a recuperação de áreas degradadas, sendo esse um projeto a fundo 186 

perdido, esperando assim que os municípios incentivem os produtores a se esforçarem para a 187 

melhoria das erosões. Sra. Suraya Modaelli, DAEE, sugere que a CATI divulgue melhor o 188 

projeto junto aos prefeitos para que os mesmos unam-se aos produtores rurais, buscando 189 

mobilizar e coordenar uma ação de trabalho. Compete a CATI estimular a procura e adesão ao 190 

projeto. Sr. Ângelo Domingos Rossi, Coop. Agrícola Sul Brasil de Marília, expõem a 191 

dificuldade que a classe tem de conseguir recursos e que a falta de melhoria é o 192 

desconhecimento dos projetos do governo. Sr. Sebastião Carvalho, Coop. Agrícola Sul Brasil 193 

de Marília demonstra seu desconforto em saber da dificuldade que os produtores rurais têm em 194 

conseguir auxilio por desconhecer a existência de projetos, e, ressalta que há um grande 195 

interesse da maioria em investir em suas propriedades para a diminuição da erosão. Sr. Mário 196 

César Marques, Instituto de Ensino Superior de Garça, frisa que propostas como essa, vem ao 197 

encontro dos anseios da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação -  CTPAS. Solicita que 198 

os prefeitos encaminhem técnicos para participar do processo. Não havendo mais 199 

considerações, Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Deliberação em 200 

votação, solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que 201 

não estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-202 

AP/184/2014 de 20/05/2014, aprovada por unanimidade. Vice Presidente do CBH passa a 203 

palavra para Sr. Emilio Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-AP/185/2014 de 204 

20/05/2014, que aprova como critério de pontuação para fins de hierarquização de solicitações 205 

de recursos ao FEHIDRO a participação das entidades públicas e privadas no processo de 206 

elaboração do Plano das Bacias Hidrográficas das UGRHI's 20 e 21. Após apresentação, Sr. 207 

Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. Sra. 208 

Suraya Modaelli, DAEE, pede a palavra e ressalta a aprovação da criação de um AD 209 

Referendum após a reunião do CRH em 30/05 e, frisa a importância da participação das 210 
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entidades junto ao Comitê. Sr. Mário César Marques, Instituto de Ensino Superior de Garça, 211 

ressalta a importância da participação de técnicos das prefeituras junto aos prefeitos nas 212 

reuniões do Comitê. Sr. Djair Bedore Fiorini, Sindicato Rural de Lucélia, apóia a Deliberação, 213 

mas ressalta que há poucos prefeitos na reunião, sugerindo que a Deliberação seja colocada 214 

em votação no próximo encontro. Sr. Edenilson de Almeida, Prefeito de Guararapes, ressalta 215 

que o plenário é soberano e vê a Deliberação como um grande avanço para os Comitês de 216 

Bacia. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, coloca a Deliberação em votação, 217 

solicita que os membros que estiverem de acordo permaneçam como estão, e os que não 218 

estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando a Deliberação CBH-219 

AP/185/2014 de 20/05/2014, aprovada por unanimidade. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice 220 

Presidente do CBH, abre a palavra aos membros do Comitê para assuntos Gerais. Sr. 221 

Fernando Garcia Simon, Prefeito de Vera Cruz, solicita que o Comitê seja melhor divulgado, e 222 

que, folders e panfletos com caráter educativo sejam distribuídos nas escolas. Ressalta a 223 

importância da divulgação do mestrado no site do Comitê, e, apresentação dos projetos 224 

executados pós mestrado. Sr. Djair Bedore Fiorini, Sindicato Rural de Lucélia, expõem que os 225 

produtores rurais terão que fazer o CAR - Cadastro Ambiental Rural, da Secretaria do Meio 226 

Ambiente, e indaga se o Comitê terá alguma participação ou tem conhecimento do assunto. Sr. 227 

Paulo Sergio Martins, Secretaria da Agricultura e Abastecimento, CATI, ressalta que o CAR 228 

ainda está no âmbito de discussão, mas, que trata-se de um cadastro simples, sem dados 229 

complexos para facilitar o preenchimento. Sr. Edenilson de Almeida, Prefeito de Guararapes, 230 

compartilha que a Secretaria de Agricultura disponibilizará computadores, impressoras e um 231 

técnico para cada município, auxiliando assim os produtores no preenchimento. Sr. Paulo 232 

Wilson, CETESB, ressalta que todos os produtores rurais devem fazer o cadastro, e se 233 

regularizarem, tendo o prazo de um ano. Sr. Guilherme Alves Meira, COOPEMAR, diz que o 234 

CAR trata-se um cadastro complexo, de difícil preenchimento e que poderá até gerar custos 235 

aos produtores. Questiona sua execução por sentir que não haverá controle após 236 

preenchimentos realizados. Sr. Paulo Sergio Martins, Secretaria da Agricultura e 237 

Abastecimento, CATI, diz haverá controle pós cadastro, e que a finalidade do CAR é cobrar dos 238 

produtores melhorias nas áreas degradadas. Não havendo mais considerações da Plenária, Sr. 239 

Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, entrega, em nome do CBH, uma 240 

homenagem ao Município de Vera Cruz, na pessoa do Sr. Prefeito Fernando Garcia Simon 241 

uma Placa Comemorativa, pelo Município ter recebido a reunião do CBH-AP, contribuindo 242 

assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos. Em seguida, cumprida 243 

a pauta da reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do 244 

Comitê, sendo aprovada a realização da próxima reunião no município de DRACENA. Nada 245 

mais havendo a tratar, o Senhor Vice Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e 246 

demais autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 247 


