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ATA CBH/AP/006/2005. 
 
Aos treze dias de junho do ano de dois mil e cinco, ás 15:00 horas, na sede da Sociedade 
Recreativa de Pompéia/SP, conforme convocação prévia, realizou-se a 2ª reunião 
extraordinária do CBH/AP de 2005. Composta a mesa dos trabalhos pelos senhores 
Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí Peixe  e Prefeito Municipal 
de Garça, José Alcides Faneco, Vice Presidente do CBH/AP e Representante da Sociedade 
Civil, Luís Fernando Gentile, Secretário Executivo do CBH-AP e representante do Estado , 
Sr. Edson Geraldo Sabbag, Sr. Euclásio Garruti, Prefeito Municipal de Piacatu e 
Representante do CRH, Prefeito Municipal de Pompéia, Álvaro Prizão Januário, anfitrião do 
evento e demais membros do Comitê deu-se inicio a reunião.  Fazendo uso da palavra o Sr. 
Presidente declarou aberta a 2a Reunião Extraordinária do CBH/AP, dando boas vindas ao 
novo Secretário Executivo Edson Sabbag.  Passada a palavra ao Prefeito Municipal de 
Pompéia, Álvaro Prizão Januário, o mesmo deu boas vindas ao Comitê e parabenizou a 
todos os seus membros pelo brilhante trabalho que esta sendo executado pelo Comitê em 
prol dos nossos rios, convidando a todos para assistirem uma apresentação dos alunos da 
Escola Tufic Baracat.  Na seqüência foi passada a palavra ao Vice Presidente, Luís 
Fernando para suas considerações iniciais.  Iniciando os trabalhos previstos na pauta da 
reunião o senhor secretário executivo informou que existia quorum para as deliberações do 
Comitê.  Agradeceu a acolhida dos membros do Comitê pela sua recondução a Diretoria do 
DAEE/Marília e por conseqüência a Secretaria Executiva do Comitê.  Na seqüência passou 
as considerações para aprovação da ata da reunião anterior solicitando a dispensa da leitura 
da mesma, o que foi aprovado por todos.  Colocada em discussão como não houveram 
manifestações a mesma foi colocada em votação e aprovada.  Passando aos informes 
comunicou que o comitê recebeu ofício do Município de Gália solicitando a inclusão no 
Comitê, assim, tendo em vista que a Lei 7663 prevê a possibilidade de municípios que 
tenham área contida na UGRHI pleitear a participação no respectivo comitê, deu boas 
vindas ao Município de Gália.  A seguir foi passada a palavra ao Coordenador da CT de 
Planejamento e Avaliação, Sr Luís Sergio de Oliveira, para que fizesse um breve relato 
sobre andamento do Projeto de Mata Ciliar da Secretaria de Meio Ambiente, onde serão 
desenvolvidos três projetos pilotos na área da Unidade de Gerenciamento do Aguapeí. 
Fazendo uso da palavra esclareceu que foram cadastrados pela Secretaria 02 projetos no 
Alto Aguapeí, 04 no Médio Aguapeí e 01 no Baixo Aguapeí, devendo em breve ser divulgada 
a lista dos 03 projetos contemplados, segundo os critérios discutidos e propostos pelo 
Comitê em reunião já realizada.  Aberta a palavra para os membros do Comitê foram feitas 
algumas considerações sobre o assunto, em especial solicitado esclarecimentos por que 
apenas o Aguapeí estava sendo contemplado.  O Sr. Luís Sergio esclareceu que trata-se de 
um projeto da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e não do Comitê, a ser desenvolvido, 
como piloto, em todo o Estado.  Assim a definição das Bacias prioritárias foi realizada pela 
Secretaria com base em dados técnicos disponíveis.  Prosseguindo aos informes o Sr. Luís 
Sergio informou que encontra-se aberta as inscrições para participação na 2ª etapa de 
cursos de capacitação que estão sendo promovidos pela Coordenadoria de Educação 
Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente.  O curso será realizado no mês de julho, em 
Assis, e maiores informações poderão ser obtidas junto a secretaria executiva do Comitê. 
Passada a palavra a Sra. Suraya Modaelli, da Secretaria Executiva do CBH, a mesma 
informou a todos que de 08 a 10 de novembro de 2005 será realizado o III Diálogo 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, no Hotel Berro D´Água, em 
Avaré/SP.  Lembrou a todos que se trata de uma atividade do Comitê de Bacias onde a 
participação dos municípios  é um dos critérios de pontuação para obtenção de recursos do 
FEHIDRO.  Passada a palavra ao Sr. Emílio Prandi, Membro da Câmara Técnica de Águas 
Subterrâneas do CRH, o mesmo Informou sobre o Projeto de Emenda Constitucional n.º 43 
que propõe a alteração da dominialidade das águas subterrâneas que está em trâmite no 
Congresso Nacional.  Informou que está sendo feito o acompanhamento pelos Conselhos 
Estaduais e pelos Comitês.  Retornando a palavra ao Secretário Executivo o mesmo fez 
uma breve apresentação sobre o Programa Água Limpa, que está destinando recursos para 
o tratamento de esgoto nos municípios com menos de 30 mil habitantes, que não sejam 



             Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 
 

2

operados pela SABESP.  Explicou que se trata de um programa que está sendo 
desenvolvido pelo DAEE em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e irá beneficiar 
vários municípios da região do Aguapeí e Peixe, como Pompéia, Júlio Mesquita, Paulicéia, 
Irapuru, Junqueirópolis entre outros.  Feito os informes o Presidente do CBH passou a 
palavra ao coordenador da Câmara Técnica, Sr. Luís Sérgio para que apresentasse as 
Deliberações a serem aprovadas pelo Plenário.  Fazendo uso da palavra o Sr. Luís Sergio 
passou a apresentação da Deliberação CBH/AP/079/05 que aprova a utilização de saldo de 
recursos em projetos de interesse do Comitê: Aditivo ao Plano de Bacia, suporte às 
atividades da Secretaria Executiva do Comitê e recursos para projeto com a UNESP visando 
a instalação de um Centro de Referência.  Após a explicação do Sr. Luís Sergio foi passada 
a palavra ao Prof. Antônio César Leal que fez um breve relato sobre o objetivo do projeto da 
UNESP em parceria com os Comitês do Aguapeí e Peixe e Pontal do Paranapanema, onde 
deverão ser desenvolvidas, como contrapartida para o Comitê, várias pesquisas e estudos 
na área de abrangência dos Comitês.  Após várias manifestações do plenário a mesma foi 
colocada em votação e aprovada.  Dando prosseguimento foi feita a apresentação da 
Deliberação CBH/AP/080/05 que aprova pontuação dos projetos apresentados ao 
FEHIDRO, no ano de 2005.  Aberta a palavra aos membros do Comitê e após as 
manifestações a mesma foi colocada em votação e aprovada pelo plenário.   
Novamente com a palavra o Sr. Luís Sergio passou a apresentação da Deliberação 
CBH/AP/081/2005 que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO 2005.  Passada a 
palavra ao Senhor Emílio Prandi o mesmo apresentou a proposta do Projeto Regional para o 
Comitê.  Trata-se de um estudo sobre o aqüífero Bauru, principal fonte de abastecimento de 
água de toda a Bacia do Aguapeí e Peixe.  Aberta a palavra ao plenário foram feitos os 
esclarecimentos e a seguir colocada em votação a deliberação que foi aprovada. 
Retornando a palavra ao senhor Secretario Executivo o mesmo solicitou a Sra. Suraya 
Modaelli, da Secretaria Executiva do CBH, que fizesse os esclarecimentos sobre os 
procedimentos que os tomadores devem tomar a partir da aprovação das deliberações 
propostas.  Fazendo uso da palavra a Sra. Suraya explicou que os tomadores devem 
observar os prazos aprovados para a apresentação dos projetos.  Verificar os documentos 
que devem acompanhar o projeto e no caso de dúvidas contatar a Secretaria Executiva do 
Comitê.  Esclareceu ainda que a comprovação de participação nas atividades de Educação 
Ambiental promovidas pelo Comitê será de responsabilidade de sua secretaria que emitirá 
as respectivas declarações.  Tendo cumprido toda a pauta proposta para a reunião o Senhor 
Presidente abriu a palavra aos membros do Comitê para assuntos Gerais.  Fazendo uso da 
palavra o Prefeito Municipal de Getulina, Sr. Rogério, fez algumas considerações sobre a 
necessidade do Comitê ter uma maior articulação política e propôs que fosse criada uma 
Câmara para tratar especificamente desta articulação.  Após várias manifestações do 
plenário foi acordado pelo Comitê que este assunto deverá ser estudado com maior tempo e 
a seguir apresentado ao plenário para aprovação.  Após as considerações finais dos 
Membros da Mesa, Vice Presidente, Secretário Executivo e do Prefeito de Pompéia, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reunião. 


