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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP. 1 
Aos vinte um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, as 14h00, no Salão Social da Associação 2 
Cultura Esportiva Nikkey de Bastos (Kai-Kan), situado a Rua Ademar de Barros, 466 - ao lado da Praça 3 
Senjiro Hatanaka na cidade de Bastos/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 32ª Reunião Ordinária 4 
do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. Iniciando a reunião Sr. Luís Sergio de Oliveira, 5 
representante da Sociedade Civil pela ABRH e Vice-Presidente do Comitê, justificando a ausência do 6 
Presidente do Comitê e dos Secretários Executivos, deu boas vindas a todos, agradecendo ao município de 7 
Bastos, pela acolhida ao Comitê. Com a palavra, representando a Prefeitura de Bastos, Sr. Hosmany Rosa 8 
Viera, Secretário de Planejamento, justifica a ausência da Prefeita de Bastos, Sra. Virginia Pereira da Silva 9 
Fernandes e agradece a presença de todos. Declarando aberta a 32a Reunião Ordinária do CBH-AP, o Vice-10 
Presidente do Comitê passa a palavra ao representante da Secretaria Executiva, Sr. Carlos Camargo, DAEE, 11 
neste ato, Secretário Executivo “ad-hoc”, para suas considerações e para que inicie os trabalhos previstos 12 
na pauta da reunião. Com a palavra o Sr. Carlos, dá boas vindas a todos, informando que há quórum para a 13 
realização da reunião. Na sequência, o representante da Secretaria Executiva informa que a Ata da reunião 14 
anterior foi disponibilizada a todos previamente, solicita a dispensa da leitura da mesma. Colocada em 15 
votação, a proposta de dispensa foi aprovada por todos.  Em seguida, Sr. Luís Sergio de Oliveira, Vice-16 
Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo manifestações o Sr. Vice-Presidente 17 
coloca a Ata em votação, ficando a mesma aprovada. Prosseguindo, Sr. Vice-Presidente passa a palavra ao 18 
Sr. Carlos, DAEE, para os Comunicados da reunião. Primeiro Comunicado: A Secretaria Executiva 19 
participou, em fevereiro, do Workshop Subsídios para reestruturação do FEHIDRO em São Paulo. O estudo 20 
esta sendo conduzido pela Fundação Vanzolini de SP. O processo de reestruturação está em fase final. 21 
Segundo Comunicado: Membros da CTEM participaram em fevereiro deste ano do II Encontro de Câmaras 22 
Técnicas de Educação Ambiental, promovido pela CTEA do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 23 
Terceiro Comunicado: Oficina do Plano de Bacias: Representantes do Comitê participaram 30 e 31 de Maio 24 
em São Paulo da Oficina promovida pela CRHI. Quarto Comunicado: Será realizado de 3 a 8 de julho, em 25 
Salvador/BA o XVIII ENCOB. O evento terá em sua programação minicursos, palestras e mesas de diálogo. 26 
Encerrando os comunicados, com a palavra o Sr. Vice-Presidente do Comitê menciona que o tema principal 27 
da reunião de hoje é a priorização de projetos ao FEHIDRO 2016, assim, convida Sr. Emilio Carlos Prandi, 28 
DAEE, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, para apresentar a situação dos 29 
Projetos FEHIDRO do Comitê (projetos em andamento, paralisados e aguardando assinatura). Após 30 
apresentação Sr. Vice-Presidente abre a palavra aos membros do Comitê para eventuais esclarecimentos. 31 
Não havendo manifestação, Sr. Emilio Prandi coloca-se a disposição na Secretaria Executiva do Comitê, para 32 
os membros que queiram analisar o andamento de seus projetos. Prosseguindo, o Sr. Vice-Presidente 33 
informa que o Comitê anualmente delibera recursos (em até 20% do valor disponibilizado) para financiar 34 
projetos regionais de interesse do Comitê. Em 2014 o Comitê destinou recursos para o IPT realizar um 35 
estudo que trata da restrição ao uso de aquíferos nas UGRHIs 20 e 21, assim, convida a Geóloga Tatiana 36 
Tavares – IPT, para apresentar os resultados do projeto. Após apresentação, Sr. Vice-Presidente parabeniza 37 
a Geóloga Tatiana Tavares pelo trabalho, e, abre a palavra aos membros do Comitê para eventuais 38 
esclarecimentos. Com a palavra Sr. Emilio Prandi, DAEE, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 39 
e Avaliação, parabeniza o trabalho realizado pelo IPT, destaca o avanço de gestão, dado com a realização 40 
de um projeto como este, obtendo novas informações e, não esquecendo que a principal disponibilidade 41 
de água na Bacia do Aguapeí e Peixe, são as água subterrâneas, frisando a necessidade de executar uma 42 
boa gestão dessa água. Prosseguindo com a pauta, Sr. Vice-Presidente do Comitê convida o Prof. Dr. 43 
Antonio César Leal para apresentar a proposta de Moção CBH-AP/01/2016 de 21/06/2016 que manifesta 44 
apoio do CBH-AP à criação da Fundação de Apoio à Extensão Universitária – FAEX. Após apresentação Sr. 45 
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Vice-Presidente do Comitê abre palavra para as considerações do plenário. Não havendo considerações, 46 
coloca-se em votação a aprovação da Moção, sendo a mesma aprovada por todos. Prosseguindo, Sr. Luís 47 
Sergio de Oliveira Vice-Presidente do Comitê, convida novamente o Sr. Emilio Prandi, DAEE para 48 
apresentar a Deliberação CBH-AP/198/2016 de 21/06/2016, que aprova Projeto Regional de interesse do 49 
Comitê para obtenção de recursos de investimento do FEHIDRO 2016. Após apresentação, Sr. Vice-50 
Presidente abre palavra para as considerações do plenário. Com a palavra o representante do Rotary Clube 51 
de Marília 4 de Abril, Sr. Mário Cesar Vieira Marques, destaca que após analisar as apresentações, conclui 52 
que não há opção de fazer gestão sem informações, assim, apóia a iniciativa destes projetos, que dão 53 
subsídios para tomadas de decisões, sendo elas corretivas ou preventivas, sente que tais ações devem ser 54 
incentivadas e apoiadas. O representando do CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Sr. 55 
Vandir Pedroso de Almeida, destaca a importância do trabalho de reformulação que acontece em São 56 
Paulo junto a Fundação Vanzolini, referente à gestão do FEHIDRO, pois, quando enfatiza o tomador de 57 
recursos, entende-se ser o órgão que acredita na realização do projeto, e, em alguns casos trata-se apenas 58 
de uma entidade documental, legalizada, estruturada, criando um entrave e gerando ate uma situação de 59 
desconforto, pois a mesma já possui suas atividades, objetivos, planos e projetos, cabendo ao Comitê 60 
argumentar para que a mesma o represente, transparecendo não ser uma atividade diáfana e profícua. 61 
Realça a importância da evolução do FEHIDRO, para que órgãos como IPT, DAEE, UNESP, entre outros, 62 
possam ser tomadores de recursos. Sr. Vandir Pedroso de Almeida questiona a mesa diretora quanto ao 63 
andamento e a evolução deste trabalho, que esta sendo realizado pela Fundação Vanzolini. Solicita ao Sr. 64 
Luís Sergio de Oliveira, Vice-Presidente do Comitê que agende uma reunião da Câmara Técnica de 65 
Planejamento e Avaliação com representantes da Fundação Vanzolini, para que os mesmos apresentem a 66 
atual situação dos trabalhos, lembra que este é um trabalho a curto prazo, o qual deverá ser finalizado no 67 
final deste ano. Com a palavra Sr. Emilio Prandi, DAEE, ressalta que a Sra. Suraya Modaelli, Secretária 68 
Executiva Adjunta do Comitê, é quem acompanha toda inter relação entre o Comitê e as questões do 69 
FEHIDRO e COFEHIDRO. Sr. Carlos Camargo, DAEE, enfatiza que todo o tramite e evolução da pesquisa que 70 
a Fundação Vanzolini vem fazendo, é acompanhada de perto pelos Comitês de Bacia, enfatiza que até o 71 
momento realizaram um workshop e algumas entrevistas diretamente com as Diretorias de cada Comitê do 72 
Estado, buscando levantar dados. Com a palavra Sr. Luís Sergio de Oliveira, Vice-Presidente do Comitê 73 
conclui esclarecendo ao Sr. Vandir Pedroso de Almeida, que a atual tomadora de recursos, pode em sua 74 
visão, não ser a ideal, mas é a factível, e que para dar continuidade em um projeto de suma importância, 75 
são necessários adotar procedimentos favoráveis no momento, sempre diáfano e profícuo, e, esperar que 76 
aconteçam mudanças adequadas, para assim ampliar as parcerias. Não havendo mais manifestações, Sr. 77 
Luís Sergio de Oliveira, Vice-Presidente do Comitê, coloca em votação a Deliberação CBH-AP/198/2016 de 78 
21/06/2016, que aprova Projeto Regional de interesse do Comitê para obtenção de recursos de 79 
investimento do FEHIDRO 2016, sendo a mesma aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, Sr. Vice-80 
Presidente do Comitê convida o Sr. Emilio Prandi, DAEE, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 81 
e Avaliação, para apresentar a Deliberação CBH-AP/199/2016 de 21/06/2016. Que aprova pontuação, 82 
hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a 83 
tomada de recursos do FEHIDRO 2016. Após apresentação Sr. Vice-Presidente abre palavra para as 84 
considerações do plenário. Com a palavra Sr. Marcos Yukio Higuchi, Prefeito Municipal de Valparaíso, 85 
sugere que o valor residual de cento e cinquenta mil destinado ao Comitê, atenda um único projeto que 86 
encontra-se na carteira, ignorando desta vez a ordem de pontuação, evitando assim a perda ou devolução 87 
desse recurso. Sr. Emilio Prandi, DAEE, expõe que é necessário analisar a alternativa ideal. Sr. Luís Sergio 88 
de Oliveira, Vice-Presidente do Comitê ressalta que pelas regras pré estabelecidas, não há possibilidade de 89 
pegar um projeto e colocá-lo em uma nova hierarquia. Sr. Emilio Prandi, DAEE, destaca que essa sobra de 90 
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recurso deve, de alguma forma, ser aplicado este ano. Sugere que a deliberação apresentada seja aprovada 91 
e após, conforme decisão da plenária, faça-se uma Deliberação ad referendum. Sr. Carlos Camargo, DAEE, 92 
adverte que haverá um recurso adicional previsto, o qual será somado ao valor residual, podendo atender 93 
mais projetos que se encontram em carteira. Sr. Luís Sergio de Oliveira, Vice-Presidente do Comitê 94 
agradece as sugestões dos membros, mas, opta para que as decisões sejam tomadas com a presença do 95 
Presidente e Secretário Executivo do Comitê, para que os mesmos sejam consultados e ouvidos. Sr. Carlos 96 
Camargo, DAEE, informa que baseado nas Deliberações do Comitê, as sobras de recursos serão utilizadas 97 
conforme solicitações dos tomadores, em alguns casos, podendo o mesmo aumentar o valor de 98 
contrapartida, sem mudar o objetivo do projeto. Havendo interesse, o projeto sobe automaticamente na 99 
lista da carteira de projetos. Caso o tomador consultado não tenha interesse, o mesmo será feito com 100 
outros tomadores sucessivamente, ate que zere o valor residual. Assim, não haverá necessidade de um 101 
movimento posterior a deliberação apresentada. Não havendo mais manifestações, Sr. Luís Sergio de 102 
Oliveira, coloca em votação a Deliberação CBH-AP/199/2016 de 21/06/2016, que prova pontuação, 103 
hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a tomada 104 
de recursos do FEHIDRO 2016, sendo a mesma aprovada por todos. Não havendo mais considerações da 105 
Plenária, Sr. Luís Sergio de Oliveira, entrega, em nome do CBH, uma homenagem ao Município de Bastos, 106 
na pessoa do Sr. Hosmany Rosa Viera, Secretário de Planejamento, uma Placa Comemorativa, pelo 107 
Município ter recebido e apoiado a reunião do CBH-AP, contribuindo assim para o avanço das discussões 108 
referentes aos Recursos Hídricos na região. Cumprida a pauta da reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que 109 
desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a realização da próxima reunião no 110 
município de VERA CRUZ. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Luís Sergio de Oliveira Vice-Presidente do 111 
Comitê, agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação, 112 
encerrando a reunião. 113 


