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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP.  1 

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as 9h30, no Salão Social São 2 

Vicente de Paula, 57 na cidade de Pompéia/SP, conforme convocação prévia, realizou-se a 30ª 3 

Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. Iniciando a 4 

reunião o Sr. José Alcides Faneco, Presidente do CBH/AP, dá boas vidas a todos, e, agradece 5 

ao prefeito anfitrião pela acolhida ao município. Com a palavra, o Sr. Oscar Norio Yassuda, 6 

Prefeito Municipal de Pompéia, agradece a presença de todos, colocando o município a 7 

disposição do Comitê. Com a palavra Sr. Luis Sergio de Oliveira, Vice Presidente do 8 

CBH/AP, dá boas vindas, e, agradece a presença de todos. Com a palavra para a Sra. Helena 9 

Berto T. Sorroche, Prefeita Municipal de Alto Alegre e representante do Comitê no Conselho 10 

Estadual de Recursos Hídricos, que dá boas vindas a todos e, agradece ao prefeito anfitrião pela 11 

acolhida. Com a palavra ao Sr. Denis Emanuel de Araujo, DAEE, Secretário Executivo do 12 

Comitê, dá boas vindas a todos os presentes e iniciando a pauta,  informa que há quórum para a 13 

realização da reunião, e, solicita ao Sr. Presidente do Comitê, a inclusão de pauta da Deliberação 14 

CBH/AP/191/2015 de 12/06/2015, que aprova a transferência de recursos de investimentos do 15 

FEHIDRO 2015 para a sub conta do FEHIDRO do CBH/MP – XIII Diálogo Interbacias de 16 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos. O Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê, 17 

coloca em votação a inclusão da Deliberação CBH/AP/191/2015 de 12/06/2015 na pauta de 18 

reunião, sendo aprovada por unanimidade. Passando ao primeiro item de pauta e considerando 19 

que a ATA da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros junto com a convocação 20 

da reunião, Sr. Secretário solicita a dispensa da leitura da mesma. Colocada em votação a 21 

proposta de dispensa de leitura foi aprovada por todos. Em seguida, Sr. Alcides Faneco, 22 

Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo manifestações, Sr. Presidente 23 

do Comitê, coloca a Ata em votação, ficando a mesma aprovada. Prosseguindo, Sr. Presidente 24 

passa a palavra ao Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, para os comunicados da reunião. 25 

Primeiro Comunicado: No dia 22 de abril foram empossados os representantes dos municípios 26 

no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sendo eleitos: Titular: Sra. Helena Berto, Prefeita 27 

de Alto Alegre. Suplente: Sr. Edenilson de Almeida, Prefeito de Guararapes, representando os 28 

Comitês do Baixo Tiete e do Aguapeí e Peixe. Segundo Comunicado: A Secretaria Executiva 29 

participou no dia 01 de abril de reunião com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, para 30 

conhecer o Programa Progestão da Agência Nacional de Águas. Terceiro Comunicado: Com 31 

referencia a Deliberação COFEHIDRO nº. 149/2015 de 04 de março de 2015, a Coordenadoria 32 

de Recursos Hídricos encaminhou as Secretarias Executivas copia da deliberação ad referendum 33 

152/2015 de 02 de abril, onde estabelece que no caso dos Comitês que já deliberaram seus 34 

critérios e prazos em data anterior a Deliberação 149/2015, fica valendo a Deliberação dos 35 

respectivos Comitês. Quarto Comunicado: Nesta terça feira, dia 09 de junho, o Fórum Paulista 36 

de Comitês de Bacias Hidrográficas esteve reunido em Sorocaba. Na pauta entre outros temas a 37 

eleição da nova coordenadoria e a Deliberação COFEHIDRO 149/2015. Sr. Denis Araújo, 38 

Secretário Executivo do Comitê, passa a palavra ao Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê 39 

para as considerações sobre a reunião do Fórum Paulista. Sr. Presidente fez um breve relato da 40 

ultima reunião do Comitê lembrando as discussões referente a Deliberação COFEHIDRO 41 

149/2015, em que a plenária decidiu manter a Deliberação do Comitê, tal decisão foi levada ao 42 

conhecimento do Coordenador de Recursos Hídricos, Sr. Rui Brasil. Outros comitês também se 43 

manifestaram, e, após analise das demandas a Coordenadoria de Recursos Hídricos encaminhou 44 
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aos CBHs a  deliberação ad referendum 152/2015 de 02 de abril, onde estabelece que no caso 45 

dos Comitês que já deliberaram seus critérios e prazos em data anterior a Deliberação 149/2015, 46 

fica valendo a Deliberação dos respectivos Comitês.  Após considerações, o Sr. Alcides Faneco, 47 

Presidente do Comitê, abre a palavra aos membros que desejam se manifestar. Sr. Luis Sergio 48 

de Oliveira,Vice Presidente do Comitê, propõe a articulação da Sociedade Civil para 49 

conhecerem e serem ouvidos por seus representantes no CRH e COFEHIDRO, pois não se sente 50 

representado pelos membros que hoje compõem a plenária dos mesmos. Prosseguindo com a 51 

pauta, Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê, destaca que o Comitê de Bacias dos Rios 52 

Aguapei e Peixe, completará em dezembro 20 anos, e ressalta que boa parte da agenda tem sido 53 

apenas questões ligadas ao FEHIDRO, mas, frisa que o Comitê tem outras competências que 54 

justificam a sua existência. Assim, convida o Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, para 55 

apresentação da Palestra Comitê, FEHIDRO e a Gestão de Recursos Hídricos. Após 56 

apresentação do Sr. Emílio Carlos Prandi , abriu ba palavra aos membros do Comitê. Com a 57 

palavra o Sr. Marcos Yukio Higuchi, Prefeito Municipal de Valparaíso parabeniza Sr. Emilio 58 

Prandi pela palestra, destaca a cidade de Marília, uma cidade de grande porte, que despeja todo 59 

seu efluente no Aguapeí e no Peixe, prejudicando todos os municípios abaixo, e, cita o exemplo 60 

realizado no Comitê de Bacias do Baixo Tiete, que priorizou, por dois anos, os recursos  da 61 

Bacia para solucionar os problemas do Município de Birigui. O Prefeito frisa que este é o 62 

momento de priorizar os recursos, e, visualizar a Bacia como um todo, sugere que o mesmo seja 63 

feito com Marília, solucionando os problemas dos municípios abaixo, que fixam nos problemas 64 

pequenos, esquecendo-se do problema maior, o município que está contaminando os rios. Com a 65 

palavra o Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo do Comitê, explica que os valores das obras a 66 

serem realizadas em Marília, são altos, ressalta que os valores para execução do lado do Rio do 67 

Peixe, já estão garantidos, frisa que as lagoas de tratamentos de esgoto estão praticamente 68 

prontas, e todo o sistema de elevatórias já estão construídos, faltando apenas alguns 69 

equipamentos, e, espera que nos próximos meses as duas lagoas de tratamento estejam 70 

funcionando.  Informa que do lado do Rio Tibiriçá, só existe o projeto, não estando com os 71 

recursos garantidos. Parabeniza a sugestão do Prefeito Marcos, mas, explica que os valores 72 

disponibilizados ao Comitê são pequenos frente aos custos das obras a serem executadas em 73 

Marília. Com a palavra Sr. Jorge Duran, Prefeito de Presidente Venceslau, parabeniza Sr. 74 

Emilio Prandi pela Palestra e informa que as obras de tratamento de esgoto de seu Município já 75 

estão em fase conclusiva. Com a palavra Sra. Maria Ângela de Castro Panzieri, Associação 76 

dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça, frisa a importância dos municípios 77 

utilizarem as informações geradas no Comitê de Bacias e  implantarem o plano de saneamento 78 

ambiental, pois, a seu ver, todo o problema está ligado a saneamento ambiental, sendo que o 79 

plano contempla água e esgoto, lixo, drenagem e coleta seletiva. Sr. Dirceu Mascarin, CATI, 80 

destaca a importância da apresentação de projetos financiados com recursos do FEHIDRO que 81 

tiveram seus objetivos alcançados e que podem servir de paradigma para novas ações. Após 82 

manifestações, prosseguindo com a pauta, Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê, passa a 83 

palavra para a Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adjunta do Comitê, para apresentar a 84 

Deliberação CBH/AP/191/2015 de 12/06/2015. Aprova a transferência de recursos de 85 

investimentos do FEHIDRO 2015 para a sub conta do FEHIDRO do CBH/MP – XIII Diálogo 86 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Após apresentação, Sr. Alcides 87 

Faneco, Presidente do Comitê, abre a palavra para as considerações do plenário. Não Havendo 88 
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considerações, Sr. Presidente coloca em votação a aprovação da Deliberação sendo aprovada por 89 

unanimidade. Prosseguindo, Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê, passa a palavra ao Sr. 90 

Emílio Carlos Prandi, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH/AP/192/2015 de 12/06/2015. 91 

Aprova hierarquização e indicação de prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao 92 

Comitê para a tomada de recursos do FEHIDRO 2015. Após apresentação, Sr. Presidente abre a 93 

palavra para as considerações do plenário. Após manifestações, Sr. Presidente coloca em votação 94 

a aprovação da Deliberação sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta, abre-se a 95 

palavra aos membros do Comitê para assuntos gerais. Com a palavra Sr. Fernando Garcia 96 

Simon, Prefeito Municipal de Vera Cruz, destaca que os recursos investidos em projetos de 97 

erosão ou recuperação de estradas, com o tempo se perdem, por falta de manutenção das 98 

prefeituras ou manutenção inadequada, questiona a possibilidade de entidades como DAEE e 99 

CATI, realizarem cursos de capacitação para as prefeituras. Cita a lagoa de tratamento de esgoto 100 

de Vera Cruz, que construída a mais de dez anos, não sabe se esta sendo operada corretamente. 101 

Sr. Denis Emanuel de Araújo, Secretario Executivo do Comitê, compromete-se levar o assunto 102 

a Coordenação do Programa Água Limpa, pois os mesmos demonstram interesse na capacitação 103 

do pessoal de operação. Não havendo mais considerações da Plenária, Sr. Alcides Faneco, 104 

Presidente do Comitê, entrega, em nome do CBH, uma homenagem ao Município de Pompéia, 105 

na pessoa do Sr. Oscar Norio Yassuda, Prefeito Municipal, uma Placa Comemorativa, pelo 106 

Município ter recebido e apoiado a reunião do CBH-AP, contribuindo assim para o avanço das 107 

discussões referentes aos Recursos Hídricos na região. Em seguida, cumprida a pauta da reunião, 108 

abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a 109 

realização da próxima reunião no município de CLEMENTINA. Nada mais havendo a tratar, o 110 

Senhor Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela 111 

participação encerrando a reunião. 112 


