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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP 1 
No primeiro dia do mês de julho de dois mil e treze, as 9h00, na Associação dos Funcionários da Central de Álcool de 2 
Lucélia - AFUCAL, localizado na Avenida Amadeu Demisck, s/n, no município de Lucélia – SP, conforme convocação 3 
prévia, realizou-se a 31ª Reunião Extraordinária do CBH-AP. O Presidente do Comitê, Prefeito de Garça, Sr. José Alcides 4 
Faneco, abre a reunião dando as boas vindas a todos os presentes, agradecendo ao Prefeito de Lucélia por receber o 5 
Comitê de Bacias passando a palavra na sequência para o Sr. Osvaldo Saldanha, Prefeito de Lucélia para as boas vindas. 6 
O Prefeito agradeceu e desejou uma boa reunião a todos colocando o Município a disposição. Em seguida, o Presidente 7 
passa a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Luiz Sergio, ABRH, que deu boas vindas a todos, ressaltando a pauta da reunião. 8 
Finalizando as considerações iniciais da Diretoria, o Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo, DAEE, deu boas vindas a todos 9 
os presentes. Iniciando a pauta da reunião o Sr. Presidente, a pedido do secretario executivo, coloca a dispensa da 10 
leitura da Ata da reunião anterior em votação, uma vez que a mesma foi disponibilizada no site do comitê previamente 11 
para leitura e anotação, proposta aprovada por todos. Em seguida, o Presidente coloca a Ata em apreciação, sendo 12 
aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente passa a palavra ao Secretário Executivo, Denis Araujo, DAEE, para 13 
os comunicados da reunião. O primeiro comunicado se refere a implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 14 
no âmbito do CBH-AP, que o Coordenador do GT-COBRANÇA, Sr. Rafael Carrion, DAEE, explana a todos o andamento. 15 
Após a fala do Sr, Rafael, o Secretário Executivo fala sobre o Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas - FPCBH 16 
que foi eleito com a seguinte composição: 1) Coordenador - Marcos Roberto C. Monti (Prefeito de São Manuel); 2) 17 
Coordenador Adjunto - Dimar de Brito (Prefeito de Santa Cruz da  Esperança; 3) Secretária Executiva - Suraya Modaelli 18 
(DAEE). O Secretário Executivo fala da nova Composição do CRH, especificamente dos Conselheiros do Grupo composto 19 
pelo CBH-AP e CBH-BT, sendo respectivamente Sr. Vinicius Camarinha, Prefeito do município de Marília, titular no CRH, e 20 
o Sr. Edenilson de Almeida, Prefeito do município de Guararapes, suplente no Conselho. Passando ao próximo item de 21 
pauta, o Presidente do CBH-AP passa a palavra para a Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, para que 22 
a mesma inicie a apresentação das Deliberações, começando pela Deliberação ad referendum CBH-AP/172/2013 de 23 
04/06/2013, que aprova transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2013 para a subconta do FEHIDRO do 24 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema visando a realização do XI Diálogo Interbacias. Após a 25 
apresentação, o Presidente coloca a Deliberação em apreciação, não havendo manifestações, o Presidente coloca a 26 
Deliberação ad-referendum CBH-AP/172/2013 em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo a Sra. 27 
Suraya Modaelli, junto com o Coordenador da CT-PA, Sr. Rafael Carrion, DAEE, fez uma breve explanação sobre o sistema 28 
de gerenciamento de recursos hídricos no Estado de São Paulo, o processo de tomada de recursos no Comitê em 2013 e 29 
o FEHIDRO. Ressalta que as Câmaras Técnicas tem caráter consultivo e que cabe a elas observar as deliberações 30 
aprovadas em plenário. Por fim, ressaltou que o Comitê conta com 18 anos de existência e que o plenário é soberano em 31 
suas decisões, enfatizando a preocupação da Câmara Técnica e da Diretoria com o alto número de projetos 32 
apresentados ao FEHIDRO 2013  inabilitados por falta de observação das Deliberações do Comitê.  Em seguida o Sr. 33 
Rafael Carrion, DAEE, apresentou a Deliberação CBH-AP/173/2013 de 01/07/2013 que aprova pontuação para fins de 34 
hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao FEHIDRO 2013.  Após a 35 
apresentação, o Presidente faz um breve comentário sobre as apresentação da Sra. Suraya e do Sr. Rafael e abre a 36 
palavra ao Plenário para considerações. O representante do IESG, Mario Cesar Vieira Marques, reforça a fala do 37 
Presidente falando da importância de existir um responsável dentro da entidade que coordene o levantamento dos 38 
documentos necessários para a tomada de recursos no Comitê de Bacia. Com a palavra, o representante do Sindicato de 39 
Parapuã, José João Auad Jr., se diz envergonhado por ver tantos tomadores inabilitado por não apresentar um 40 
documento.  O Vice-Presidente, Luiz Sergio, ABRH, ressalta a fala da Sra. Suraya, afirmando ser o FEHIDRO um dos 41 
fundos financeiros mais fáceis de se tomar recurso, bastado apenas atenção a Deliberação do Comitê. A representante 42 
da Secretaria Estadual da Educação, Sra. Ângela Maria de Alencar Jeronymo Simão Pereira, parabeniza a equipe da 43 
Câmara Técnica pelo grande e minucioso trabalho realizado. O Prefeito de Santo Expedito, Sr. Ivandeci José Cabral, diz 44 
que a Câmara Técnica deveria ajudar os municípios na tomada de recursos do FEHIDRO.  O Secretário Executivo, Denis 45 
Araujo, DAEE, diz que a Secretaria Executiva está sempre a disposição para ajudar, durante todo o processo de tomada 46 
de recursos, mas são poucos os interessados nos recursos do FEHIDRO que ligam ou aparecem. O prefeito de Parapuã, 47 
Sr. Samir Alberto Pernomian, afirmou ser de extrema importância a capacitação dos técnicos responsáveis pela tomada 48 
de recursos. A Prefeita de Alto Alegre, Sra.  Helena Berto Tomazini Sorroche, com a palavra, parabeniza o trabalho da 49 
Câmara Técnica, e diz que não adianta ficar lamentando e procurando um culpado pelo cenário apresentado, os diversos 50 
projetos inabilitados mostram que existe um problema interno nos municípios e isso deve ser resolvido pelas Prefeituras 51 
na volta pra casa, não aqui no Plenário. Na sequência o Presidente do CBH-AP coloca a Deliberação CBH-AP/173/2013 de 52 
01/07/2013 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Presidente convida o Sr. Rafael 53 
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Carrion, DAEE, para apresentar a Deliberação CBH-AP/174/2013 de 01/07/2013 que aprova diretrizes, procedimentos e 54 
novo prazo para solicitação de recursos do FEHIDRO 2013 destinados ao CBH-AP. O Sr. Rafael ressalta os principais itens 55 
da Deliberação quanto a abertura do novo prazo para a tomada do saldo de recursos do FEHIDRO e, na sequência, o 56 
Presidente do CBH-AP, coloca a Deliberação em apreciação. O representante do IESG, Sr. Mario Cesar Vieira Marques, 57 
diz que a Deliberação apresentada não mudou muita coisa do primeiro pleito e ressalta que os técnicos do DAEE estão 58 
sempre a disposição para sanar dúvidas. O representante do IESG também fala da importância da existência de medição 59 
por hidrômetro nos municípios, pois ter esse controle sobre a água é mínimo quando pensando em gerenciamento de 60 
recursos hídricos. O Presidente coloca a Deliberação CBH-AP/174/2013 de 01/07/2013 em votação, sendo a mesma 61 
aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Rafael Carrion apresentou a Deliberação CBH-AP/175/2013 de 62 
01/07/2013 que aprova critérios para fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados pelo CBH-63 
AP ao saldo de recursos do FEHIDRO 2013. O Sr. Rafael ressalta os principais itens da Deliberação quanto aos Critérios de 64 
investimento do saldo de recursos do FEHIDRO e, na sequência, o Presidente do CBH-AP, coloca a Deliberação em 65 
apreciação. Não havendo manifestação, o Presidente coloca a Deliberação CBH-AP/175/2013 em votação, sendo a 66 
mesma aprovada por todos.  Em seguida, o Sr. Rafael   apresentou a Deliberação CBH-AP/176/2013 de 01/07/2013 que 67 
Aprova Projetos Regionais de interesse do Comitê para obtenção de recursos de investimento do FEHIDRO 2013.  Antes 68 
de apresentar os projetos, o Sr. Rafael convida o Sr. Emilio Prandi, DAEE, para que este fale sobre a questão da 69 
contaminação por nitrato nas UGRHIs 20 e 21, apresentando em seguida a Deliberação. Após a apresentação do Sr. 70 
Emilio e do Sr. Rafael, o Presidente do CBH-AP coloca a Deliberação CBH-AP/176/2013 de 01/07/2013 em apreciação. O 71 
Sr. Vandir, CIESP, ressaltou que considerou o valor destinado aos projetos regionais muito elevado e solicitou alguns 72 
esclarecimentos. A Sra. Suraya explica que o programa de capacitação é um projeto que engloba a contração de uma 73 
empresa pra elaboração de um Plano de Comunicação para a Bacia Hidrográfica, e para fazer um trabalho de divulgação 74 
tanto da cobrança como da gestão de recursos hídricos.  Esclareceu que deverão ser utilizados diversos meios de 75 
comunicação, não somente impresso. Referente ao projeto de elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, Sra. Suraya diz 76 
que o custo para os estudos propostos estão dentro da média de investimento dos outros comitês. O representante da 77 
Secretaria Estadual de Saúde, Sr. Luiz Jordão e o Prefeito de Lucélia, Sr. Osvaldo Saldanha, ressaltam a importância do 78 
investimento no estudo do nitrato, conforme proposta de um dos projetos regionais em discussão. O prefeito de 79 
Valparaíso, Sr. Marcos Yukio Higuchi, afirma concordar com o estudo do nitrato, mas sugere que o programa de 80 
capacitação seja reduzido para ser implantado aos poucos. O presidente do CBH-AP, com a palavra, afirmou ser 81 
necessária a aprovação dos projetos, mas solicitou para a próxima reunião do CBH uma apresentação mais detalhada de 82 
cada projeto para esclarecimento do plenário. A Sra. Suraya diz que é possível em uma próxima reunião trazer o 83 
cronograma, o termo de referência e os custos que especificam o investimento dos valores. O representante da CATI, Sr. 84 
Sebastião, indaga se o CBH-AP já não possui um Plano de Bacia e se esse projeto vai atualizá-lo, solicitando mais 85 
esclarecimentos sobre como vai ser investido o montante direcionado ao Plano de Bacia Hidrográfica. O prefeito de 86 
Presidente Venceslau, Sr. Jorge Duran Gonçalez e o representante do IESG, Sr. Mario Cesar, ressaltam a importância de 87 
se aprovar os projetos regionais na forma como estão, sendo importante confiar no trabalho da Secretaria Executiva e 88 
das Câmaras Técnicas. O presidente do Comitê, Sr. Alcides Faneco, apresenta como proposta a apreciação da 89 
Deliberação da forma como ela esta, sendo que na próxima reunião, os projetos devem ser apresentado em maiores 90 
detalhes. O representante da FAI, Sr. José Aparecido dos Santos, diz que os valores devem ser revistos, pois alguns estão 91 
relativamente altos. O Sr. Rafael, DAEE, esclarece que os valores estão dentro dos valores de mercado sendo que todo o 92 
processo passará por processos licitatórios e acompanhamento constante de Agentes Técnico e Financeiro. Na sequência 93 
o Sr. Emilio, DAEE, lembra que o Plano de Bacia Hidrográfica é construído a partir de um conteúdo mínimo definido por 94 
Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, sendo de extrema importância os membros do Comitê 95 
conhecerem o conteúdo desta Deliberação do CRH, para entender melhor o que um Plano de Bacia Hidrográfica deve 96 
conter. O Presidente do Comitê, Sr. Alcides Faneco, apresenta novamente a proposta de apreciação da Deliberação CBH-97 
AP/176/2013 da forma como ela está, sendo que na próxima reunião, os projetos devem ser apresentados em maiores 98 
detalhes. Colocada em votação, a proposta é aprovada por todos. Na sequência, não havendo mais manifestações, o 99 
Presidente coloca a Deliberação CBH-AP/176/2013 em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida 100 
abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, para que se manifestem, sendo aprovada 101 
a realização da próxima reunião no município de Quatá. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 102 
todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 103 


