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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos vinte e nove dias do mês maio de dois mil e doze, no CPP - Centro do Professorado 2 

Paulista, em Osvaldo Cruz, conforme convocação prévia, realizou-se a 22ª Reunião Ordinária 3 

do CBH-AP. Composta a mesa com os membros titulares e suplentes do Comitê, o Presidente 4 

do CBH-AP, Célio Rejani, Prefeito de Dracena, declara aberta a reunião agradecendo a 5 

acolhida do município de Osvaldo Cruz ao Comitê. Com a palavra, o Prefeito de Osvaldo 6 

Cruz, e Presidente da AMNAP, Sr. Valter Luiz Martins, anfitrião nesta ocasião, cumprimenta 7 

a mesa e os demais presentes, fala da importância do Comitê e do FEHIDRO na recuperação 8 

dos rios de nossa região, ressaltando a satisfação do município em receber o Comitê. O 9 

prefeito finaliza sua fala agradecendo ao Sr. Orlando pela cessão do espaço para realizar a 10 

reunião e deseja um bom trabalho a todos. Com a palavra, o Sr. Luís Sérgio de Oliveira, 11 

representante da ABRH, e, Vice-Presidente do CBH-AP, deu boas vindas a todos e ressalta a 12 

presença dos alunos das Faculdades Adamantinenses Integradas de Adamantina, trazidas 13 

pelo representante da Faculdade no Plenário do Comitê, Reinaldo Turra Júnior. Sérgio finalizou 14 

questionando a Secretária Executiva Adjunta do CBH-AP, Sra Suraya Modaelli, se existe 15 

alguma novidade sobre a possibilidade de subsidiar a Sociedade Civil para participar de 16 

eventos e das reuniões do Comitê. Com a palavra a Secretária Executiva Adjunta , Suraya 17 

Modaelli, justifica a ausência do Secretário Executivo, Edson Sabbag, ressaltando que ele esta 18 

de licença e deve retornar as atividades nas próximas semanas. Respondendo a indagação do 19 

Senhor Vice-Presidente, Luís Sérgio,a Sra Suraya lembrou que ao assumir uma vaga de 20 

membro no Comitê de Bacia, o representante tem ciência que este tipo de participação envolve 21 

custos que, por questões legais, não podem ser custeados com recursos públicos, como o 22 

FEHIDRO, esclareceu ainda que a coordenadoria de recursos hídricos do Estado está tentando 23 

achar uma saída legal para o pleito em questão. Prosseguindo com as formalidades o Senhor 24 

Presidente passa a palavra para a Secretária Executiva Adjunta. Com a palavra, a Secretária 25 

informa sobre a existência de quórum para as deliberações do Plenário, e considerando que 26 

todos os documentos a serem discutidos foram disponibilizados dias 18 e 21 de maio no site do 27 

Comitê,  solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. O Presidente coloca em 28 

votação a dispensa da leitura da Ata, proposta aprovada por unanimidade. Em seguida, o 29 

Presidente coloca a Ata em votação, sendo aprovada por todos. Com a palavra, a Secretária 30 

Suraya passa aos comunicados da Secretaria Executiva: 1) O CBH-AP, por meio de sua 31 

Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEM, e juntamente com o CBH-MP, realizou dia 32 

17 de fevereiro no DAEE em Marília, uma Oficina Regional com representantes dos  33 

segmentos que integram o Comitê, para discussão da minuta do Decreto de Regulamentação 34 

da Lei que instituiu a Política Estadual de Educação Ambiental. Ressaltou que diversas 35 

Oficinas foram realizadas no Estado, sendo que a minuta está em análise jurídica na Secretaria 36 

de Estado de Meio Ambiente.  2) Participação da comitiva de Comitês Paulistas, incluindo 37 

representantes do CBH-AP, no 6o Fórum Mundial da Água, realizado em março, na cidade de 38 

Marselha, na França. Ressaltou que participaram do Fórum cerca de 25 mil pessoas de 140 39 

países, com o objetivo de aprofundar a discussão na busca por soluções para a Gestão da 40 

Água, sendo que a intenção do Fórum é de que suas resoluções façam da água um elemento 41 

central de discussão na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). 3) 42 
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VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, realizado em Salvador, entre os dias 27 e 30 de 43 

março. Ressaltou a importância do encontro, e a oportunidade de conhecer o que vem sendo 44 

feito e debatido em Educação Ambiental na Agenda Água no Brasil.  4) Realização no mês de 45 

abril, em Itu/SP, do Seminário para discussão e atualização da Resolução CRH/062/2006, que 46 

trata do conteúdo mínimo e roteiro para elaboração dos Planos de Bacias Hidrográficas pelos 47 

Comitês Paulistas. O Seminário teve a participação de todos os Comitês do Estado, sendo que 48 

o CBH-AP foi representado pelo Sr. Rafael Carrion Montero, Coordenador da CTPA, e o Sr. 49 

Carlos Camargo, da Secretaria Executiva do Comitê. 5) Finaliza os comunicados informou que 50 

o e-mail e o site do Comitê mudaram para secretaria@cbhap.org e http://cbhap.org/, 51 

respectivamente. Finalizado os comunicados o Presidente passou a palavra ao Coordenador 52 

da CT-PA, Rafael Carrion, para apresentação do Parecer Técnico 001/2012 proposto pela CT-53 

PA, que trata da implantação da Unidade Industrial e das áreas agrícolas da Brazil Flex Energy 54 

Açúcar e Álcool Ltda em Piquerobi/SP. Rafael ressalta que o Comitê tem a competência de se 55 

manifestar nesta fase de instalação do empreendimento nas questões referentes aos Recursos 56 

Hídricos. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra ao Plenário para manifestações. O 57 

Prefeito de Piquerobi, Jose Adivaldo Moreno Giacomelli,  ressaltou a importância da instalação 58 

do empreendimento no município, solicitando o apoio do Plenário na aprovação do Parecer 59 

Técnico da CT-PA. Não havendo mais manifestações, o Presidente colocou o Parecer Técnico 60 

001/2012 em votação sendo aprovado por unanimidade. Ainda com a palavra para o Sr Rafael, 61 

faz uma breve apresentação sobre o histórico e o andamento dos trabalhos do GT-Cobrança - 62 

Grupo Técnico para a Implantação da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHI’s 63 

20 e 21. Rafael em sua fala ressaltou a importância da participação dos prefeitos no processo 64 

de implantação da cobrança, informou que o GT-Cobrança propôs que fossem realizadas 65 

reuniões com os Consórcios e Associações de Municípios da bacia para esclarecimentos. O 66 

Coordenador lembra que o Prefeito de Osvaldo Cruz, anfitrião nesta Plenária, é presidente da 67 

Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP), sendo que as reuniões sugeridas 68 

pelo GT poderiam começar pela AMNAP. Após a apresentação do Coordenador da CT-PA, a 69 

Secretária Executiva Adjunta, Suraya, ressalta que a participação dos prefeitos neste processo 70 

é importante, principalmente para os municípios com serviços de abastecimento autônomos. A 71 

Secretária Executiva Adjunta ressalta que a previsão é de que a cobrança seja aprovada ainda 72 

este ano pelo Plenário. Ela ressalta ainda a importância de que a reunião de aprovação da 73 

cobrança seja tranquila, com todos os membros cientes sobre o processo. O Vice-Presidente, 74 

Luís Sérgio, fala da importância da implantação da cobrança nas Bacias Hidrográficas e da 75 

disponibilidade da Secretaria Executiva em tirar as dúvidas que existem, sendo que o momento 76 

de fazer isso é agora. O Presidente, Célio, destaca que a cobrança pelo uso dos recursos 77 

hídricos  nada mais é do que o preço que estamos pagando pelo nosso histórico, no trato com 78 

os recursos hídricos. Ele ressalta que os recursos gerados poderão ser utilizados em 79 

investimentos e na recuperação destes recursos. O representante do IESG, Mário Cesar, 80 

lembra que o impacto econômico da cobrança é pequeno e o objetivo principal é atribuir valor a 81 

um bem que é de uso comum. Sem mais nenhum comentário, o Presidente passa a palavra 82 

para o Senhor Carlos Eduardo para prosseguir com a pauta.  Com a palavra, o representante 83 

do DAEE na CTEM do CBH-AP, apresentar a Deliberação ad referendum CBH-AP/162/2012 84 
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de 27/03/2012, aprova transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2012 para a 85 

sub-conta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal Paranapanema visando à 86 

realização do MESTRADO PROFISSIONAL EM GEOGRAFIA (TURMA 2). Com a palavra o Sr 87 

Carlos faz um pequeno histórico da parceria existente entre a UNESP de Presidente Prudente 88 

e o CBH-AP e justifica a Deliberação ser ad referendum devido a Plenária do CBH-PP ter 89 

acontecido no final de março, onde o projeto foi protocolado pela UNESP. O representante da 90 

UNESP, José Tadeu, ressaltou que este projeto é de suma importância, devido à capacitação 91 

dos membros e a formação de gestores. O representante do IESG, Mario Cesar, ressalta a 92 

importância desta parceria, principalmente na formação de gestores, solicitando aos prefeitos 93 

presentes que instruam seus técnicos a participar destes cursos. Não havendo mais 94 

manifestações, a Deliberação CBH-AP/162/2012 é colocada em votação sendo aprovada por 95 

unanimidade. Com a palavra novamente, o Senhor Carlos Eduardo apresenta a Deliberação 96 

CBH-AP/163/2012 de 29/05/2012, que aprova transferência de recursos de investimento do 97 

FEHIDRO 2012 para a sub-conta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio 98 

Paranapanema visando a realização do X Diálogo Interbacias.  Carlos esclarece que o Comitê 99 

terá direito a 12 vagas subsidiadas , sendo que os critérios serão definidos pela CTEM e 100 

informado a todos. Ele ressalta que esta é a décima edição do Diálogo e que o mesmo será 101 

realizado de 10 a 13 de setembro, contando mais uma vez com todos os Comitês Paulistas na 102 

organização do evento. Após a apresentação, o Presidente coloca a Deliberação CBH-103 

AP/163/2012 em discussão e não havendo manifestações, a Deliberação é colocada em 104 

votação sendo aprovada por todos. Prosseguindo o Presidente passa a palavra ao 105 

Coordenador da CTPA, Rafael Carrion, para que ele apresente a Deliberação CBH-106 

AP/164/2012 de 29/05/2012, que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica 107 

prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2012. Após a 108 

apresentação do Coordenador da CTPA, a Deliberação CBH-AP/164/2012 foi colocada em 109 

discussão e não havendo manifestações, a Deliberação foi colocada em votação e aprovada 110 

por unanimidade. Em seguida o Presidente abre a palavra aos membros do Comitê para 111 

assuntos gerais. O representante do CIESP, Vandir Pedroso de Almeida, pergunta sobre o 112 

acompanhamento dos projetos após a aprovação pelo Comitê. A Secretária Suraya, esclarece 113 

que os projetos financiados pelo FEHIDRO e indicados pelo CBH-AP são acompanhados pelos 114 

Agentes Técnico e Financeiro do Sistema. O Prefeito Valter, de Osvaldo Cruz,  coloca a  115 

AMNAP a disposição para realizar a reunião sobre a cobrança e pergunta  qual o prazo para 116 

levar esta discussão à associação. Suraya afirma que, em função do ano eleitoral, esta reunião 117 

tem que ser marcada o quanto antes e é de extrema importância que o Prefeito do município 118 

esteja presente. Suraya ressalta também que o GT-COB do CBH-AP estará presente para 119 

auxiliar o processo e esclarecer o que for possível. O Prefeito de Valparaiso, Marcos Yukio 120 

Higuchi, parabeniza a Diretoria do Comitê e a equipe técnica da Secretaria Executiva e 121 

pergunta como será implantada a cobrança em seu município que faz parte de dois comitês, do 122 

CBH-AP e do CBH-BT, ressaltando a importância deste instrumento de gestão. Sobre o 123 

mestrado profissional, ele diz que seria interessante haver um retorno ao Comitê por estas 124 

pessoas contempladas com o mestrado. O Professor Tadeu, UNESP, diz que só com a 125 

formação da pessoa após a conclusão do curso já é uma grande contrapartida, mas diz que 126 
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para este ano as pesquisas dos projetos do Mestrado Profissional devem ser desenvolvidas 127 

dentro das Unidades de Gerenciamento envolvidas. O coordenador do GT-COB, Rafael, 128 

esclarece que os valores são definidos em cada um dos Comitês, respeitando as 129 

especificidades de cada UGRHI, e que o Município de Valparaíso irá receber um boleto 130 

referente à cobrança pelo uso da Água do Aguapeí e outro do Baixo Tietê. Suraya diz que a 131 

preocupação do Prefeito de Valparaíso é válida e faz parte do planejamento de implantação da 132 

cobrança, com a realização de reuniões abertas a todos, para que no momento da aprovação 133 

haja um consenso dos integrantes da bacia. Prosseguindo com a pauta, em outros assuntos, o 134 

Presidente do CBH-AP abre a palavra a todos os membros do Comitê. Ainda com a palavra, o 135 

Presidente ressalta a importância da Educação Ambiental neste processo de implantação da 136 

cobrança e solicita que seja definido o local da reunião que será discutida a cobrança da água 137 

com o segmento dos municípios. O prefeito de Osvaldo Cruz coloca seu município a disposição 138 

devido à centralidade da bacia. Em seguida, a reunião com os municípios fica definida para 139 

acontecer dia 15 de junho, na cidade de Osvaldo Cruz, em local ainda a ser definido. O Prefeito 140 

de Garça, Cornélio Kemp, coloca seu município a disposição para sediar outra reunião deste 141 

processo de implantação da Cobrança. Em seguida, o Presidente do CBH-AP, Célio Rejani, 142 

solicita seu afastamento da presidência do CBH-AP devido ao processo eleitoral no segundo 143 

semestre. A Secretária Suraya diz que após o afastamento acontecer formalmente, o Vice-144 

Presidente, Luís Sérgio de Oliveira, assume a função de Presidente até a volta do Prefeito 145 

Célio a presidência. O Prefeito de Osvaldo Cruz, Valter, faz suas considerações finais, 146 

agradece a presença de todos, convidando para o almoço ao término da reunião. O Presidente 147 

passa a palavra ao Vice-Presidente, Luís Sérgio, que assumirá a Presidência durante seu 148 

afastamento, e parabeniza a equipe da Secretaria Executiva pelos trabalhos. A Secretária 149 

Executiva Adjunta, Suraya, informa que conforme o Estatuto do CBH-AP, no caso de ausência 150 

e de afastamento quem assume a Presidência é o Vice-Presidente, portanto, a partir da 151 

próxima Plenária, o Luís Sérgio assume a Presidência do CBH-AP. Suraya finaliza 152 

agradecendo a grande condução do CBH-AP que o Prefeito Célio realizou durante seu 153 

mandato e agradece também a toda equipe da Secretaria Executiva. O Presidente Célio 154 

agradece a todos pelo período que ficou na presidência, agradece também a Secretaria 155 

Executiva do CBH-AP, na pessoa da representante do DAEE, Suraya. Em seguida abriu a 156 

palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, ainda sem data 157 

definida, para que se manifestem, sendo aprovada a realização da próxima reunião no 158 

município de Parapuã. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos os 159 

membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 160 


