
CBH-AP Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí Peixe 

Ata CBH/AP/004/2001 da 3 ª Reunião Extraordinária  1 

Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e um, no Município de Garça, no Grêmio 2 

Teatral Leopoldo Froes, às 14:00 horas, realizou-se a 3ª reunião extraordinária do CBH/AP.  3 

Dando início a reunião foi composta a mesa da seguinte forma: O Sr. Elzio Stelato Júnior, 4 

Prefeito Municipal de Dracena, e Presidente do CBH-AP; o Sr. Fernando Antônio Rodrigues 5 

Netto, Secretário Executivo do CBH-AP; o Sr. José Alcides Faneco, Prefeito Municipal de 6 

Garça, representante do Comitê no CRH e anfitrião deste evento, o senhor Presidente do CRH 7 

e Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras, Dr. Antônio Carlos de Mendes 8 

Thame e demais membros titulares do Comitê,  conforme lista específica. Com a palavra o 9 

Presidente do CBH/AP deu as boas vindas aos presentes e solicitou ao Senhor Secretário 10 

Executivo que desse prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra o Secretário Executivo, 11 

Eng.º Fernando Antônio Rodrigues Netto, após os agradecimentos a todos presentes e 12 

autoridades informou que existia quorum para a realização da reunião. Passando ao primeiro 13 

assunto da pauta o Senhor Presidente do Comitê colocou a ata da reunião anterior em 14 

discussão. Aberta a palavra aos membros do Comitê não houveram manifestações sendo que a 15 

mesma foi aprovada por todos os membros. Dando prosseguimento o senhor Secretario 16 

Executivo passou aos comunicados  sendo que fez um breve relato sobre o I Encontro 17 

Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, a ser realizado de 11 a 14 de dezembro p.f., no 18 

município de São Pedro, informou ainda que o encontro subsidiará a participação de 05 19 

membros da sociedade civil. Assim os interessados deverão contatar com a secretaria 20 

executiva para obter maiores informações e inscrever-se.  Após os comunicados foi passada a 21 

palavra ao Conselheiro do CRH para os relatos sobre a sua participação na  reunião do 22 

Conselho Estadual, sendo que o mesmo informou que foi eleito para compor um grupo que 23 

terá por missão reavaliar os critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO.  Foi aberta 24 

a palavra aos membros do Comitê para esclarecimentos ou comunicados, mas como não 25 

houveram manifestações o senhor Presidente solicitou ao coordenador da Câmara Técnica que 26 

apresentasse as deliberações para aprovação do plenário. Fazendo uso da palavra o senhor Luis 27 

Sergio de Oliveira passou a explicação da Deliberação CBH/AP/034/2001 que aprova a lista 28 

de pontuação dos projetos do FEHIDRO, explicou ainda que alguns projetos, constantes da 29 

listagem, possuem restrições como a apresentação de documentos incompletos ou fora de 30 

prazo, a assembléia deverá decidir qual será o procedimento nestes casos, para a aprovação das 31 

próximas deliberações. O Prefeito de Salmourão questionou como ficará sua situação, pois 32 

apesar de atrasado entregou os documentos, após a data, na secretaria executiva do Comitê, e 33 

na seqüência o Prefeito de Álvaro de Carvalho se manifestou dizendo que não aceita a 34 

inadimplência constante das deliberações. Fazendo uso da palavra o Secretario Executivo 35 

informou que por força do Manual de Procedimentos do FEHIDRO o Comitê não pode 36 

deliberar recursos para tomadores que estejam inadimplentes junto ao FEHIDRO. O prefeito 37 

de Caiabú esclareceu que está com o protocolo da prestação de contas e não pode ser 38 

penalizado. O senhor Dejair do Sindicato Rural de Lucélia, como membro da Câmara Técnica 39 

se manifestou lembrando que os tomadores foram avisados que haviam pendências e que isto 40 

seria resolvido em plenário, e solicitou ao senhor coordenador da CT que no ano que vem não 41 

seja mais cometido este erro de aceitar projetos incompletos. O prefeito de Junqueirópolis 42 

lembrou que os prazos foram estipulados exatamente para não ficar com recursos parados e 43 

não considera justo prejudicar os municípios que cumpriram com todas as exigências dentro 44 

do prazo aprovado pelo Comitê. O Prefeito de Getulina também se manifestou dizendo que 45 

não apresentou as licenças pois tem um parecer do DEPRN dispensando a necessidade das 46 

mesmas, o que foi contestado pelo Secretario Executivo e pelo representante do órgão no 47 

Comitê. O Prefeito de Júlio Mesquita pediu que não fosse deliberado a questão da 48 

inadimplência e que fosse dado um prazo para que eles regularizassem a  situação, e o 49 

Prefeito de Álvaro de Carvalho solicitou ao Secretario executivo que lesse o que o Manual do 50 

Fehidro considera inadimplência. Após a leitura do Manual, o Prefeito Municipal de 51 
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Pacaembú solicitou o andamento da reunião, uma vez que o manual é claro sobre a questão.  52 

Colocada em votação foi aprovada pela maioria a Deliberação CBH/AP/034/2001. Dando 53 

prosseguimento o coordenador passou a apresentação da Deliberação CBH/AP/035/2001, que 54 

aprova a indicação da listagem de contratos inadimplentes.  Após a explicação da deliberação 55 

foi aberta a palavra aos membros do Comitê. O Prefeito Municipal de Oscar Bressane solicitou 56 

que seja dado um prazo para que se regularize a situação e para que ele tenha garantida a sua 57 

pontuação. Após várias manifestações os Prefeitos Municipais de Álvaro de Carvalho, Caiabú 58 

e Júlio Mesquita se manifestaram contra a aprovação da Deliberação sendo que o Prefeito de 59 

Álvaro de Carvalho declarou que irá entrar com recurso contra esta decisão do Comitê. 60 

Colocada a Deliberação em votação ela foi aprovada por 22 contra 04 votos.  Dando 61 

prosseguimento passou-se a explicação da Deliberação 036/2001, que indica prioridades de 62 

investimentos ao Fehidro. Aberta a palavra aos membros do Comitê o Prefeito Municipal de 63 

Junqueirópolis fazendo referência aos projetos com restrições, lembrou que os prazos 64 

deliberados pelo Comitê tem que ser cumpridos, sendo que a única exceção aprovada pelo 65 

plenário foi no caso das licenças, no mais não se pode alterar os prazos. O Prefeito de 66 

Martinópolis lembrou que os prazos para realização das reuniões da Câmara Técnica não 67 

foram cumpridos e foram alterados, assim, não considera justo penalizar os Municípios por 68 

causa da entrega dos documentos fora do prazo. O  Prefeito de Iacri se manifestou 69 

concordando com o Prefeito de Martinópolis, pois ele teve muito esforço para conseguir sua 70 

CND. O Prefeito de Dracena esclareceu que os documentos pendentes foram entregues, só que 71 

fora do prazo estipulado. O Prefeito de Alvares Machado também se manifestou dizendo que 72 

teve muita dificuldade para conseguir a CND e considera injusto ficar fora da hierarquização. 73 

O Prefeito de Piacatu se manifestou em apoio a estes Municípios com restrições. Ainda 74 

esclarecendo o apontado pelo Prefeito de Martinópolis, o senhor Hélio, Prefeito de 75 

Junqueirópolis esclareceu que a mudança de datas das reuniões da Câmara Técnica foi devido 76 

a problemas administrativos, e os Municípios que cumpriram com os procedimentos e prazos 77 

aprovados pelo Comitê não podem ser penalizados. O senhor Cláudio da Garcafé, 78 

concordando com o Prefeito de Junqueirópolis lembrou que a Prefeitura de Garça está desde 79 

janeiro correndo atrás de documentação para regularizar sua situação junto ao FEHIDRO. O 80 

Prefeito de Nova Guataporanga se manifestou dizendo que os Municípios que cumpriram com 81 

o estabelecido tem que ter seus direitos garantidos. O senhor Dejair, do Sindicato Rural de 82 

Lucélia, lembrou que o Município de Martinópolis teve pontuação alta entretanto não cumpriu 83 

com os prazos. O Prefeito de Iacri concordou mas lembrou que não apresentou as certidões por 84 

causa da greve do judiciário. O Prefeito de Martinópolis lembrou novamente que as reuniões 85 

não ocorreram nas datas previstas e que quando ocorreram os documentos já haviam sido 86 

entregues. O Prefeito de Dracena, falando como membro e não como Presidente do Comitê 87 

lembrou que os Municípios tem muita dificuldade no seu dia a dia, e solicitou aos membros do 88 

Comitê, que por uma questão de bom senso, aceitem os documentos que estavam pendentes e 89 

foram entregues até o dia 14 data estipulada para entrega das licenças. O Prefeito de 90 

Junqueirópolis lembra que se o Comitê abrir uma exceção deverá abrir para todos. O 91 

representante da CETESB, Paulo Wilson, enfatizou que os prazos e deliberações do Comitê 92 

devem ser cumpridos, o representante Mário André, concorda com o Sr. Paulo Wilson e 93 

enfatiza que os projetos corretos tem que ter prioridade. Os representantes de Cafelândia e 94 

Santa Mercedes manifestaram-se dizendo que não aceitam ser prejudicados pela aceitação de 95 

projetos de Municípios que não cumpriram com as normas do Comitê. O Secretário Executivo 96 

solicitou esclarecimento sobre o fato do SAAE de Pompeia constar da lista de priorização 97 

junto com o Município. O Prefeito de Pompeia esclareceu que está se valendo dos seus 98 

direitos. Fazendo uso da palavra o senhor coordenador esclareceu que na verdade a Câmara 99 

Técnica ficou na  dúvida da personalidade jurídica do SAAE, o que foi esclarecido e portanto 100 

o SAAE excluído da listagem, tendo em vista que cada Município pode apresentar apenas uma 101 

solicitação de recursos ao FEHIDRO. Antes de colocar a Deliberação em votação o senhor 102 
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Presidente colocou em discussão a redução de 10% do valor do FEHIDRO em cada projeto 103 

para que mais projetos possam ser contemplados com recursos. O Prefeito de Rinópolis se 104 

manifestou dizendo que só concorda com a redução se a sua obra, tratamento de esgoto, puder 105 

ser feita em etapas. Os representantes de Vera Cruz e Guaimbê também se manifestaram 106 

contra a redução pois os Municípios não tem como arcar com o acréscimo da contrapartida. 107 

Após várias discussões foi colocado em votação a redução, ou não, do valor do FEHIDRO, de 108 

10% em cada projeto, sendo que o plenário manteve os valores propostos inicialmente por 15 109 

votos. Ainda em votação foi aprovada a Deliberação CBH/AP/036/2001, conforme proposta.  110 

Dando prosseguimento a reunião, foi passada a palavra ao Secretario de Recursos Hídricos, 111 

Saneamento e Obras, e Presidente do CRH, Dr. Antônio Carlos de Mendes Thame, que falou 112 

da importância da participação de todos nas reuniões do Comitê, enfatizando que é 113 

imprescindível que as decisões do Comitê sejam cumpridas. Dando seqüência o Senhor 114 

Secretário falou sobre a questão da cobrança pelo uso da água e sua importância para o sistema 115 

de Recursos Hídricos. Tendo todos se manifestado o Presidente do Comitê agradeceu a todos 116 

pela participação na reunião, ressaltando a importância de que as decisões do Comitê sejam 117 

sempre respeitadas, pois esta é a única forma de garantirmos os direitos de todos.  Nada mais 118 

havendo a tratar deu por encerrada a reunião. 119 


