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ATA CBH-AP/002/2017 1 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezessete no Clube das Paineiras, em 2 

Clementina/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 33ª reunião 3 

extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-4 

AP). Iniciando os trabalhos, o Sr. Daniel Alonso (presidente), dá boas-vindas aos 5 

presentes, agradecendo a prefeita, Sra. Célia Galhardo, pela acolhida ao Comitê, 6 

declarando aberta a 33ª reunião do CBH-AP. Após suas considerações, o 7 

Presidente passa a palavra à prefeita municipal. Com a palavra, Sra. Célia 8 

Galhardo (Prefeita de Clementina), agradece a todos os membros do Comitê 9 

presentes, fala da satisfação de receber a reunião no município desejando a todos 10 

um bom andamento nos trabalhos. Em seguida, o Sr. Luís Sergio de Oliveira (Vice-11 

presidente) faz suas considerações iniciais e dá boas vindas a todos, em especial 12 

aos representantes da sociedade civil, ressaltando a importância das questões que 13 

serão deliberadas nesta reunião. Com a palavra o Sr. Denis Araujo (secretário 14 

executivo) agradece a recepção do município ao comitê e faz suas considerações 15 

sobre a reunião.  Dando início a pauta o Sr. Denis Araujo (secretário executivo), 16 

informa que a Ata foi disponibilizada anteriormente e solicita a dispensa da leitura da 17 

mesma. Colocada em votação a dispensa da leitura da ATA foi aprovada por 18 

unanimidade. Em seguida, é aberta a palavra aos membros para se manifestarem 19 

sobre o conteúdo da Ata, como não houve manifestação, a mesma foi colocada em 20 

votação e aprovada por unanimidade. Seguindo o Sr. Denis Araujo (secretário 21 

executivo) passou aos informes do Comitê:  1) No dia 19 de abril o Fórum Paulista 22 

de Comitês de Bacias se reuniu e elegeu sua coordenação. Foram eleitos como 23 

coordenador o Prefeito Municipal de Marília Daniel Alonso (CBH AP), como 24 

coordenador adjunto o Senhor Wendel Rodrigues (CBH SMT) e como secretária 25 

executiva a Sra. Suraya Modaelli (CBH AP). 2) O Conselho Estadual de Recursos 26 

Hídricos realizou reunião no dia 24 de abril. Na ocasião foram empossados os 27 

representantes municipais eleitos pelos Comitês de Bacias. Foram empossados 28 

como representantes do Comitê do Aguapei Peixe e do Comitê do Baixo Tietê, como 29 

titular (CBH AP) a Prefeita Municipal de Alto Alegre, Helena Tomazini e como 30 

representante titular do CBH MP e CBH PP o Prefeito Municipal de Garça, João 31 

Carlos dos Santos. Na sequência passou a palavra para as considerações dos 32 

conselheiros.  O Sr. João Carlos Santos (Prefeito de Garça) relatou que eles 33 

participaram de uma capacitação oferecida pelo Conselho Estadual, e que 34 

conseguiram indicar representantes para 4 das 6 câmaras técnicas do CRH, por fim 35 

também irão representar a região no COFEHIDRO, Conselho de Orientação do 36 

FEHIDRO. A Sra. Helena Tomazini (Prefeita de Alto Alegre) solicitou a todos os 37 

prefeitos que enviem uma manifestação aos senadores contrários ao projeto de lei 38 

315/2009, em trâmite nas comissões do senado, que altera o percentual de 39 

distribuição dos recursos dos royalties da energia. O Projeto prevê a diminuição do 40 

percentual destinado aos Estados, com isso, os recursos do FEHIDRO terão uma 41 

redução de mais de 50%. O Sr. Denis Araujo (secretário) informou que este 42 
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assunto deve ser pauta da próxima reunião do Fórum Paulista de Comitês. 3) Dia 26 43 

de abril prefeitos municipais estiveram reunidos com a coordenação de saneamento 44 

da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos para apresentar a Empresa que 45 

elaborará os Planos de Saneamento para os Municípios do Aguapeí e Peixe 46 

selecionados. 4) de 23 a 25 de maio foram realizadas 3 oficinas do Plano de Bacias, 47 

os resultados serão apresentados no próximo item de pauta pela Empresa Irrigart. 48 

Prosseguindo com a pauta, o Sr. Daniel Alonso (presidente) informa que o Plano de 49 

Bacias é um dos instrumentos de gestão previsto na legislação paulista de Recursos 50 

Hídricos sendo que a Empresa IRRIGART é a empresa responsável pela elaboração 51 

do Plano do CBH AP. Desta forma, solicito ao Sr. Felipe da Silveira representante da 52 

Empresa Irrigart, que apresente o andamento do processo de elaboração do Plano. 53 

Com a palavra o Sr. Felipe da Silveira (Irrigart) apresentou os resultados das 3 54 

oficinas que foram realizadas com base no Diagnóstico das Bacias, e um breve 55 

relato da construção dos cenários que integram o prognóstico do Plano. Ressaltou 56 

ainda que no mês de agosto serão realizadas 03 oficinas para discussão e proposta 57 

do Plano de Ação, última etapa do Plano de Bacias. O Sr. Daniel Alonso 58 

(presidente) agradeceu ao representante da Irrigart e abriu a palavra aos membros 59 

do Comitê. O Sr. João Carlos Santos (prefeito de Garça) parabenizou a Irrigart pelo 60 

trabalho e solicitou a disponibilização dos relatórios para os membros do Comitê. O 61 

Sr. Felipe da Silveira (Irrigart) informou que o relatório do diagnóstico já está 62 

disponível no site e que irá encaminhar os demais para a secretaria também 63 

disponibilizar.  Feito os esclarecimentos o Sr. Daniel Alonso (presidente) agradeceu 64 

ao Sr. Felipe da Silveira e como próximo item de pauta informou que serão 65 

apreciadas 03 deliberações, passando a palavra ao Sr. Emilio Prandi (coordenador 66 

da CTPA) para apresentar as deliberações. O Sr. Emilio Prandi (coordenador da 67 

CTPA) após uma breve explicação apresentou a Deliberação ad-referendum CBH-68 

AP/205/2017 de 30/03/2017 que Altera a Deliberação CBH-AP/201/2016, de 69 

15/12/2016, que aprovou o Plano de Ação e Programa de Investimento do CBH-AP. 70 

O Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, 71 

não havendo manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 72 

unanimidade. Prosseguindo o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) explicou 73 

que o Comitê anualmente deve aprovar seu relatório de situação dos recursos 74 

hídricos. Enfatizou que este documento é elaborado pela CTPA e que teve como 75 

base o diagnóstico do Plano de Bacias aprovado na última reunião, na sequencia 76 

apresentou a Deliberação ad-referendum CBH-AP/206/2017 de 30/06/2017 que 77 

aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2017: Ano base 2016 do 78 

CBH-AP. O Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para as considerações 79 

do plenário, não havendo manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo 80 

aprovada por unanimidade. Passando a última deliberação, CBH-AP/207/2017 de 81 

20/07/2017, que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de 82 

investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a tomada de recursos do 83 

FEHIDRO 2017, o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) solicitou a adequação 84 
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dos valores do projeto apresentado pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre na 85 

Deliberação, sendo que na sequencia fez um breve relato das atividades da CTPA 86 

na pontuação e hierarquização dos projetos protocolados. O Sr. Daniel Alonso 87 

(presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo 88 

manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. 89 

Cumprida a pauta O Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para os 90 

membros do plenário para comunicados e considerações. Fazendo uso da palavra o 91 

Sr. Denis Araujo (secretário) fez um informe sobre os novos procedimentos para 92 

solicitar a outorga de direito de uso junto ao DAEE. Esclareceu que os 93 

procedimentos foram simplificados e solicitou aos prefeitos municipais que ainda 94 

necessitem regularizar algum uso que tomem as providências junto ao DAEE, 95 

finalizou informando que no site do DAEE estão todas as portarias que estão em 96 

vigência desde o dia 1º de julho. O Sr. Vandir de Almeida (Fiesp) informou que o 97 

Comitê de Bacia do Médio Paranapanema vai iniciar um estudo sobre melhores 98 

soluções para o manejo do solo da região. Enfatizou que é um estudo bem 99 

interessante e propôs que o CBH AP crie um grupo de trabalho, com a presença de 100 

representantes das Usinas, para acompanhar e aprofundar as discussões sobre o 101 

tema. O Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) esclareceu que este projeto é 102 

baseado em uma discussão que o CBH MP vem realizando desde o ano passado e 103 

que acha interessante que o CBH AP acompanhe este projeto. O Sr. Vicente 104 

Oyama (Associação dos Engenheiros de Osvaldo Cruz) solicitou ao comitê que leve 105 

em consideração em seus estudos a questão da contaminação do solo e dos 106 

recursos hídricos pelos cemitérios, enfatizou que esta é uma questão que afeta 107 

todos os municípios. O Sr. João Carlos Santos (prefeito de Garça) perguntou ao Sr. 108 

Denis Araujo como é possível agilizar as dispensas de outorga para os produtores 109 

rurais. O Sr. Denis Araujo (secretário) esclareceu que com a mudança dos 110 

procedimentos a dispensa de outorga também foi simplificada e o processo será 111 

mais ágil pois o próprio diretor da DAEE na bacia é que fornecerá o documento de 112 

dispensa. O Sr. Djair Fiorini (Sindicato Rural de Lucélia) fez algumas considerações 113 

sobre a deliberação de recursos financeiros pelo Comitê, ressaltou que existem 114 

vários pontos críticos na Bacia que precisam de investimento. Solicitou ao comitê 115 

que faça uma discussão sobre a possibilidade do comitê deliberar os recursos 116 

destinados pelo FEHIDRO para projetos regionais que venham a resolver estes 117 

problemas, deixando de pulverizar os recursos do comitê, que são insuficientes para 118 

atender todos os municípios, como no caso de Marília, para tratamento do seu 119 

esgoto. O Sr. Daniel Alonso (presidente) informou ao Comitê que estão sendo 120 

finalizados os procedimentos para licitação e retomada das obras de tratamento de 121 

esgoto do município de Marília. O Sr. Euclasio Garruti (Prefeito de Piacatu) 122 

informou que esteve em Marília, com vários prefeitos, participando de uma reunião 123 

com a empresa concessionaria da linha férrea paulista sobre a intenção de reativar a 124 

rede na região, e questionou se o Comitê está acompanhando esta discussão. O Sr.  125 

Daniel Alonso (presidente) esclareceu que está em estudo está reativação, mas é 126 
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apenas para os trens de carga e muitos prefeitos estão preocupados pois são trens 127 

com mais de 100 vagões, e em muitas cidades a linha férrea corta a área urbana do 128 

município. O Sr. Edmar Mazucato (Prefeito de Osvaldo Cruz) fez uma breve 129 

consideração sobre os projetos deliberados pelo Comitê em especial no controle de 130 

erosão e questionou como o CBH pode ajudar na questão do assoreamento dos 131 

rios. Ele entende todo trabalho que está sendo realizado mas acha que o Comitê 132 

pode ter uma ação mais ativa. O Sr. Denis Araujo (secretário) ressaltou que a 133 

questão do assoreamento é um problema de muito tempo na bacia. Existem muitas 134 

iniciativas isoladas, mas é necessário que parcerias e iniciativas conjuntas sejam 135 

concretizadas, todos os setores têm que participar, governo, municípios, produtores 136 

rurais e a sociedade. O Sr. Cláudio Funai (CATI) enfatizou que a questão do 137 

assoreamento realmente é crítica. Resolver isso passa por conscientização dos 138 

produtores rurais e por manejo adequado do solo. O Capitão Everton Messias 139 

(Policia Militar Ambiental) ressaltou todo o trabalho que a polícia ambiental vem 140 

realizando sobre educação ambiental, assim como outros órgãos do Estado como a 141 

CETESB e o DAEE, e a dificuldade de promover a conscientização e a mudança de 142 

comportamento dos produtores rurais nas práticas agrícolas. O Sr.  Daniel Alonso 143 

(presidente) propôs que o Comitê organize um Seminário para tratar deste tema e 144 

solicitou a todas as instituições que contribuam. A Sra. Suraya Modaelli (secretária 145 

adjunta) fez uma breve fala sobre o 8º Fórum Mundial da Água que será realizado 146 

em 2018 em Brasília/DF. Convidou a todos para acessarem a página do 8º Fórum e 147 

participarem das consultas públicas que estão sendo realizadas. Informou que os 148 

CBHs Paulistas terão um Stand na feira de exposições e que São Paulo deve fazer 149 

uma grande mobilização dos Prefeitos Municipais para participarem.  O Sr.  Daniel 150 

Alonso (presidente) finalizou as falas ressaltando a eleição do Fórum Paulista, 151 

informou que em breve os comitês serão reunidos para definir uma agenda de 152 

trabalho do Fórum, por fim abriu a palavra aos prefeitos que queriam sediar a 153 

próxima plenária do CBH-AP prevista para a 2ª quinzena de outubro, sendo 154 

aprovado que a próxima reunião será realizada em Marília. Agradecendo mais uma 155 

vez a todos o Sr. Daniel Alonso (presidente) deu por encerrada a 33° reunião 156 

extraordinária do CBH-AP.          157 


