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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP. 1 
No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, as 14h30, no Herculândia Clube, na 2 
cidade de Herculândia/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 31ª Reunião Ordinária do Comitê das 3 
Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. Iniciando a reunião o Sr. José Alcides Faneco, prefeito 4 
municipal de Garça e presidente do CBH-AP, deu boas vidas a todos, agradecendo ao prefeito de 5 
Herculândia, pela acolhida ao comitê. Com a palavra, o Sr. Olendo Golineli Neto, Prefeito Municipal de 6 
Herculândia, agradeceu aos funcionários da prefeitura que organizaram a reunião, as autoridades do 7 
município presentes, bem como a presença de todos, colocando o município a disposição do Comitê. Com a 8 
palavra Sr. Luis Sergio de Oliveira, Vice-Presidente do CBH-AP, deu boas vindas, e, agradeceu a presença de 9 
todos. Com a palavra ao Sr. Denis Emanuel de Araujo, DAEE, Secretário Executivo do Comitê, deu boas 10 
vindas a todos os presentes, agradecendo a acolhida do Município, informando que há quórum para a 11 
realização da reunião. Na sequência, o Secretário informa que a Ata da reunião anterior foi disponibilizada 12 
a todos previamente, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Colocada em votação, a proposta de 13 
dispensa foi aprovada por todos.  Em seguida, Sr. Alcides Faneco, Presidente do Comitê, coloca a Ata em 14 
apreciação. Não havendo manifestações o Sr. Presidente coloca a Ata em votação, ficando a mesma 15 
aprovada. Prosseguindo, Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, para os 16 
Comunicados da reunião. Primeiro Comunicado: Em 23 de julho o Conselho de Orientação do FEHIDRO 17 
aprovou alterações no Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO. Entre as principais alterações 18 
destacou os tramites de documentos, centralizando os procedimentos na Coordenadoria de recursos 19 
hídricos, em São Paulo. Segundo Comunicado: 20 anos do CBH AP. Em 19 de dezembro de 1995, na cidade 20 
de Tupã, após vários encontros e reuniões de mobilização, foi instalado o Comitê das Bacias Hidrográficas 21 
dos Rios Aguapeí e Peixe. Assim convido a todos para assistir uma apresentação produzida pela Secretaria 22 
Executiva do Comitê. O Sr. José Alcides Faneco, Presidente do CBH AP, parabeniza a todos e faz breves 23 
considerações sobre os 20 anos de atividades do comitê nas bacias hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. 24 
Prosseguindo com a pauta o Presidente convida o Coordenador da CTPA, Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, 25 
para apresentar o Relatório da Situação dos Recursos Hídricos. O Coordenador da CTPA afirma que o 26 
Relatório, por meio da análise de indicadores de saneamento, demanda de água, balanço hídrico, entre 27 
outros, é uma ferramenta de avaliação dos investimentos do Comitê e cumprimento das metas do Plano de 28 
Bacias Hidrográficas. Após a apresentação, Sr. Emílio Carlos Prandi explica que o Relatório completo estará 29 
disponível em breve no site do CBH-AP. O presidente abre a palavra aos presentes para manifestação do 30 
Plenário, o representante da Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, Sr. Ângelo Domingos Rossi, 31 
pergunta sobre os índices de captação subterrânea na bacia, indagando se os níveis de nitrato existentes na 32 
bacia são nocivos. Sr. Emílio Carlos Prandi explica que, devido a geografia local, grande parte das bacias se 33 
utiliza de águas subterrâneas para abastecimento público, sobre o nitrato, Emilio afirma que nenhum poço 34 
de abastecimento, público ou de uso alternativo, é autorizado se as análises se apresentarem fora dos 35 
padrões exigidos. Prosseguindo, o Sr.  Presidente convida o Coordenador da CTPA, Sr. Emílio Carlos Prandi, 36 
para apresentar as Deliberações. O Coordenador inicia apresentando a Deliberação ad-referendum CBH-37 
AP/193/2015 de 17/09/2015, que aprova Projetos Regionais de interesse do Comitê para obtenção de 38 
recursos de investimento do FEHIDRO, neste caso o Plano de Recursos Hídricos para as Bacias. Após a 39 
apresentação, o Presidente abre a palavra para manifestação do Plenário, sem manifestação, o Presidente 40 
coloca a Deliberação em votação, sendo esta aprovada por unanimidade. Na sequência, o Presidente 41 
solicita que o Coordenador da CTPA apresente a Deliberação CBH-AP/194/2015 de 01/12/2015, que 42 
aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2015: Ano base 2014 do CBH-AP. Após a 43 
apresentação, o Presidente abre a palavra para manifestação do Plenário, o representante da ABRH, Vice-44 
Presidente do Comitê, Luís Sergio de Oliveira, solicita que a Secretaria faça uma análise dos recursos 45 
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investidos pelo Comitê nos últimos anos para que o Plenário conheça os resultados dos investimentos 46 
feitos pelo Comitê. Na sequência, o Presidente coloca a Deliberação em votação, sendo aprovada por 47 
unanimidade. Dando sequência a pauta, o Presidente solicita ao Coordenador da CTPA, Emílio, que 48 
apresente a Deliberação CBH-AP/195/2015 de 01/12/2015, que aprova diretrizes, procedimentos e 49 
critérios para a solicitação, pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 2016 destinados ao CBH-50 
AP. Iniciando a apresentação ressalta que dentre as novidades da Deliberação, terão mudanças no 51 
protocolo de solicitações de recursos; os limites mínimos para a tomada de recursos ao FEHIDRO; o 52 
cronograma de solicitação, bem como, os documentos mínimos para protocolo da solicitação. Após a 53 
apresentação e aberta a palavra ao plenário, o representante da CETESB, Sr. Paulo Wilson, explica que os 54 
prazos são curtos, mas que a CETESB tem orientação de tentar agilizar os prazos de emissão de licenças de 55 
processos de interesse social, assim solicita aos interessados em apresentar projetos ao FEHIDRO 2016, que 56 
não deixem para solicitar as licenças em cima da hora. Não existindo mais manifestações, o Presidente 57 
coloca a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Finalizando a pauta da reunião, o 58 
Presidente, abre a palavra para Outros Assuntos. Neste momento, o Prefeito de Herculândia convida o Sr. 59 
Faustino de Oliveira , da Faculdade UNIESPE,  para que a mesma apresente seu programa de descontos 60 
específicos para funcionários públicos e prefeituras. Em seguida o Presidente convida a Prefeita de 61 
Martinópolis, Sra. Ilza Ascênsio, recém empossada devido ao afastamento do antigo prefeito, para que ela 62 
faça suas considerações ao Plenário. Na sequência o Presidente também convida a Prefeita de Alto Alegre, 63 
Sra. Helena Berto Tomazini Sorroche, representante titular do Grupo 6 do CRH (AP/BT) pelo CBH-BT, para 64 
suas considerações. Fazendo suas considerações finais da reunião, o Presidente, tece comentários sobre a 65 
situação de crise dos municípios, bem como, sobre a situação financeira do FEHIDRO, que vem reduzindo 66 
cada vez mais os recursos destinados aos Comitês do Estado. O Prefeito de Guararapes, Sr. Edenilson de 67 
Almeida, representante suplente do Grupo 6 do CRH (AP/BT) pelo CBH-AP, endossa as palavras do 68 
Presidente do sobre a crise dos municípios. O Vice-Presidente, Sr. Luis Sergio de Oliveira, representante da 69 
ABRH, agradece a presença de todos a acolhida do município. Em seguida o Secretário Executivo, Sr. Denis 70 
Araujo, DAEE, se compromete a realizar o levantamento solicitado pelo Vice-Presidente para ser 71 
apresentado ao Comitê em 2016. Não havendo mais considerações da Plenária, Sr. Alcides Faneco, 72 
Presidente do Comitê, entrega, em nome do CBH, uma homenagem ao Município de Herculândia, na 73 
pessoa do Sr. Olendo Golineli Neto, Prefeito Municipal, uma Placa Comemorativa, pelo Município ter 74 
recebido e apoiado a reunião do CBH-AP, contribuindo assim para o avanço das discussões referentes aos 75 
Recursos Hídricos na região. Cumprida a pauta da reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar 76 
a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a realização da próxima reunião no município de BASTOS. 77 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e demais 78 
autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 79 


