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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, as 9h30m, no Clube Saci, 2 

localizado na Rua Barbosa nº 1060, no município de Quatá – SP, conforme convocação prévia, realizou-3 

se a 25ª Reunião Ordinária 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 Município de Quatá 5 

por receber o Comitê de Bacias. Com a palavra o Sr. Jose Fernandes Albuquerque, Vice Prefeito de 6 

Quatá   agradeceu e deu boas vindas a todos, na seqüência passou um vídeo gravado pela Sra Luciana 7 

Guimarães Alves Casaca, Prefeita de Quatá, justificando a sua ausência e desejando boas vindas e uma 8 

boa reunião e colocando o Município a disposição do Comitê. Com a palavra o Vice-Presidente, Sr. Luiz 9 

Sergio, ABRH, deu boas vindas a todos, ressaltando a pauta da reunião. Finalizando as considerações 10 

iniciais da Diretoria, o Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo, DAEE, deu boas vindas a todos os 11 

presentes agradecendo a acolhida do Município. Iniciando a pauta da reunião o Sr. Faneco, Presidente do 12 

CBH, a pedido do Sr Secretário Executivo, solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, em 13 

votação foi aprovada por todos. Em seguida, o Sr Faneco, Presidente do CBH, coloca a Ata em 14 

apreciação e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Presidente passa a palavra 15 

ao Secretário Executivo, Denis Araujo, DAEE, para os comunicados da reunião. O primeiro comunicado 16 

se refere a Conferência Regional de Meio Ambiente, realizada pelos CBHs AP/MP/PP/ALPA em 17 

Ourinhos, no dia 05 de agosto, onde foram eleitos os delegados pelos Comitês para a Conferência 18 

Estadual, realizada dias 21 e 22 de setembro em São Paulo, passando assim, a palavra para o Sr Mário 19 

César, um dos delegados eleitos que fez um breve comunicado sobre a Conferência Estadual. Após a fala 20 

do Sr. Mário César, o Secretário Executivo informou que o Fórum Paulista de Comitês de Bacias 21 

Hidrográficas realizou reuniões dias 07 e 08 de agosto em Bertioga e no dia 02 de setembro, durante o XI 22 

Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Frisa que na reunião do dia 02, os 23 

CBHs se reuniram com a Coordenadoria de Recursos Hídricos tendo como pauta o Fundo Estadual de 24 

Recursos Hídricos e os projetos cancelados e em fase de cancelamento pelo Conselho Estadual de 25 

Recursos Hídricos. Passando ao próximo item de pauta, o Presidente do CBH-AP passa a palavra para a 26 

Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, DAEE, que faz um breve relato do XI Diálogo 27 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, realizado em São Pedro de 02 a 05 de 28 

setembro. Após apresentação e dando prosseguimento , o Secretário Executivo informa que o CONESAN 29 

– Conselho Estadual de Saneamento, está em processo de eleição dos representantes dos Municípios. Os 30 

Comitês de Bacias do Aguapeí e Peixe e do Baixo Tietê devem indicar um representante titular e um 31 

suplente para compor o Conselho. Ressalta que, conforme acordo já estabelecido, o CBH AP indicou o 32 

membro titular para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Baixo Tiete o Suplente, para o 33 

CONESAN o Comitê do Baixo Tiete indicará o titular e o CBH AP o suplente.  Desta forma , o CBH 34 

Baixo Tietê indicou para titular o Prefeito de Valparaiso, o Sr MARCOS YUKIO HIGUCHI, ficando o 35 

CBH AP a indicação da suplência. O Sr Presidente coloca em aberto para que os interessados possam se 36 

manifestar, sendo eleito o Prefeito Municipal de Pompéia Sr OSCAR NORIO YASUDA para a 37 

suplência do CONESAN. Prosseguindo com os informes, o Sr Secretário Executivo fala do PL 315/2009, 38 

que está para ser votado na Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça do Senado ainda em setembro. 39 

Ressalta que este PL, se aprovado estará reduzindo em 50% os recursos da compensação financeira pelo 40 

uso de recursos hídricos, recursos estes que são a base dos Fundos Estaduais de Recursos Hídricos nos 41 

Estados e que tem financiado em todo País projetos fundamentais e estratégicos como os Planos de 42 

Recursos Hídricos. Os Comitês do Brasil estão mobilizados, e o CBH AP encaminhou um pedido pela 43 

rejeição do projeto a todos os senadores que integram a referida Comissão. Finalizado os comunicados, o 44 

Sr Presidente passa a palavra para o Sr Djair Bedori Fiorini, representante do Sindicato Rural de 45 

Lucélia, membro suplente do CBH AP e membro da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, que 46 

lembra que há tempos é atuante no Comitê de Bacias e que há muito se discute os projetos apresentados 47 

para financiamento com recursos do FEHIDRO,  considera que pouco foi investido na recuperação dos 48 

rios, ressalta que muitos compromissos firmados em 2004 ainda não foram cumpridos, considera que os 49 
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recursos poderiam ser melhor investidos, como por exemplo para tratamento de esgoto na área rural, 50 

assunto de suma importância e que deveria ser tratado como tal pelo Comitê.  O Sr Djair manifesta que 51 

não concorda com a postura do Comitê e com as normas aplicadas na análise de projetos.  Como membro 52 

da CTPA, considera importante que haja maior prazo para entrega de documentos pendentes, auxiliando 53 

os tomadores para que melhorem os projetos apresentados, aumentando as chances dos tomadores 54 

conseguirem recursos junto ao FEHIDRO. Finalizando, o Sr Djair questiona a rigidez do Comitê na 55 

avaliação dos projetos,  o que não acontece com os projetos regionais, sem maiores informações sobre os 56 

mesmos. O Sr Faneco, Presidente do CBH, agradece a participação do Sr Djair e passa palavra o 57 

Secretário Executivo. O Sr. Denis explica a importância dos Projetos Regionais, deixando claro que 58 

alguns projetos, como o Plano de Bacias, é uma demanda do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 59 

que o CBH apenas está atendendo tal deliberação. Esclarece que os critérios utilizados pela Câmara 60 

Técnica para analise e pontuação dos projetos foram analisados e aprovados pelos membros do Comitê, 61 

onde todos puderam se manifestar e propor alterações se assim desejassem. Todo o processo é 62 

transparente, onde as informações referentes a pontuações e hierarquização são disponibilizadas para 63 

conhecimento geral, de acordo com um cronograma aprovado pelo próprio Comitê. O Sr Faneco, 64 

Presidente do CBH, esclarece que quaisquer mudanças em relação às normas devem ser decididas em 65 

plenária, e propõe que a Câmara Técnica  avalie para a próxima Deliberação de Critérios para solicitação 66 

de recursos ao FEHIDRO os pontos que podem ser melhorados para apreciação do plenário. Frisa que os 67 

valores aplicados nos projetos regionais, foram aprovados em plenário e que a Secretaria Executiva esta a 68 

disposição para maiores esclarecimentos dos membros do CBH. O Tenente Everton, da Policia 69 

Ambiental, pede a palavra e defende a aplicação dos 20% em projetos regionais, pois são recursos bem 70 

investidos em projetos que irão beneficiar todos os municípios que integram o CBH. Defende a 71 

divulgação dos projetos inabilitados e os detalhes das avaliações, pois isso serve para que os tomadores 72 

aprendam com os erros dos outros colegas. O Sr Faneco, Presidente do CBH, cita como exemplo a 73 

prefeitura de Garça, que teve seu projeto inabilitado nas duas ultimas apresentações ao FEHIDRO, fala da 74 

importância em rever os critérios adotados pela Câmara Técnica, melhorando a estrutura de apoio aos 75 

municípios na aquisição de recursos. Ressalta que casos simples, como falta de documentos e assinaturas 76 

poderiam ter prazos diferenciados para adequação. O Sr Denis Araujo, Secretário Executivo, apóia a 77 

revisão dos critérios adotados pela Câmara Técnica, visando ser mais flexível, sem que prejudique o todo, 78 

frisa a importância de encontros de capacitação, diz que a Secretaria Executiva está sempre à disposição 79 

para ajudar, durante todo o processo de tomada de recursos, mas são poucos os interessados nos recursos 80 

do FEHIDRO que ligam ou aparecem. O Sr Mario Cesar, do Instituto de Ensino Superior de Garça, fala 81 

da importância da preparação do pessoal, mas frisa a importância de se cumprir normas, cita a disposição 82 

do CBH para atendimento ao público em relação a dúvidas de projetos e documentos. Cita que as 83 

documentações exigidas são normas do Conselho Estadual e do Manual de Procedimentos do FEHIDRO. 84 

Ressalta a importância das prefeituras montarem uma equipe para elaboração de projetos.  O Sr Luis 85 

Sergio, Vice Presidente do CBH, reforça que as normas do sistema têm que ser cumpridas, por tratar-se 86 

de dinheiro público. Apóia os questionamentos, mas fala da falta de conhecimento dos que compõem o 87 

sistema. Não concorda com mudanças para as normas utilizadas pelas Câmaras Técnicas, pois as mesmas 88 

foram definidas em plenária.   Com a palavra o Sr Sebastião Carvalho da Cooperativa Agrícola Sul 89 

Brasil de Marília, ressalta que ao observar a quantidade de projetos aprovados e de inabilitados, fica a 90 

impressão de pouco interesse por parte dos tomadores na aquisição de recursos, dando a entender que a 91 

execução dos projetos apresentados não é de suma importância, ressalta que a reunião realizada para 92 

orientar os  tomadores, sobre as documentações exigidas, teve poucos participantes, ficando claro a falta 93 

de interesse. O Sr Faneco, Presidente do CBH-AP, fala como prefeito e expõe a dificuldade de alguns 94 

municípios em dispensar um técnico para cuidar de assuntos específicos, ressaltando a importância da 95 

flexibilidade em alguns pontos, dando assim maiores condições aos tomadores conseguirem recursos. 96 

Prosseguindo com a pauta o Sr. Presidente passa a palavra para Sr Rafael Carrion para apresentar os 97 

Projetos Regionais do CBH AP. Com a palavra o Sr. Rafael apresentou o projeto que trata da adequação 98 
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do Plano de Bacias do Comitê.  Após apresentações foi aberta a palavra para os esclarecimentos e 99 

considerações dos membros do CBH. Aberta a palavra o Sr Sebastião Carvalho, Cooperativa Agrícola 100 

Sul Brasil, questiona sobre os resultados dos Planos de Bacias, até que ponto eles podem se tornar lei, 101 

ressalta que se preocupa com as dificuldades em concretizá-los, havendo necessidade de um 102 

acompanhamento, visando à resolução dos problemas. A Sra Débora Riva, representante da FIESP, 103 

mostrando-se preocupada com o assunto, sugere a criação de um grupo para acompanhamento dos 104 

projetos regionais, frisando seu interesse em participar, solicita que tal grupo não seja formado apenas por 105 

membros da câmara técnica de planejamento, por não fazer parte da mesma. Dando prosseguimento a 106 

pauta, o Sr. Emilio Prandi, DAEE, apresentou o projeto regional que trata do estudo sobre a restrição de 107 

uso de água subterrânea nas Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe. Após as considerações do plenário foi 108 

passada a  palavra para a Sra Suraya Modaelli, secretaria executiva adjunta. Iniciando a apresentação 109 

ressalta a importância dos projetos regionais, descrevendo a função do CBH perante o sistema, enfatiza 110 

que a falta de conhecimento sobre o funcionamento do CBH atrapalha em muito o andamento dos 111 

trabalhos. A Sra. Suraya Modaelli explica que o programa de comunicação e capacitação é um projeto 112 

que engloba a contratação de uma empresa para elaboração de um Plano de Comunicação para a área de 113 

atuação do Comitê, e para fazer um trabalho de divulgação de temas como a cobrança pelo uso da água, 114 

bem como da gestão integrada dos recursos hídricos.  Esclareceu que deverão ser utilizados diversos 115 

meios de comunicação, não somente impresso. Sr Sebastião Carvalho da Cooperativa Agrícola Sul 116 

Brasil, fala da importância da comunicação e divulgação do comitê junto a população, ressaltando da 117 

necessidade de realização de projetos em parceria com os cursos de formação de professores da região da 118 

CBHAP, futuros formadores de opinião junto ao alunado da região; acredita ainda da necessidade de 119 

projeto específico para Produtores Rurais pertencentes a CBH-AP, com objetivo de esclarecimentos das 120 

ações do CBH-AP em 2014, proporcionando condições para que num futuro próximo tornem-se parceiros 121 

nas ações de combate a erosão e assoreamento. Após as considerações do plenário foi passada a palavra 122 

para o Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, para apresentar o projeto regional que tem por objetivos estudar 123 

as restrições em aquíferos no Alto Aguapeí e Alto Peixe, mais especificamente nos municípios de Bastos 124 

e Marília, onde existem problemas por nitrato, o rebaixamento do Aquífero Guaraní em Marília e a 125 

ocorrência de Bário no Aquífero Marília. Finalizadas as manifestações do plenário o Sr. Presidente passa 126 

a palavra para o Sr. Rafael Carrion para apresentação das Deliberações do CBH.  Com a palavra o Sr. 127 

Rafael Carrion, DAEE, apresentou a  Deliberação CBH-AP/177/2013 de 25/09/2013 que aprova 128 

complementações solicitadas pela CT-COB do CRH à Deliberação CBH-AP/166/2012 de 12/12/2012 129 

referente a proposta de implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHIs 20 e 21. 130 

Após apresentação, a Sra Debora Riva da FIESP, propõe que se revogue a Deliberação 166/2012, assim, 131 

consolidando as deliberações em uma única. A Sra Suraya, concordando com a Sra. Débora, sugere a 132 

criação de um anexo a Deliberação 177/2013, com o texto final da proposta de implantação da cobrança 133 

pelo uso dos recursos hídricos nas UGRHIs 20 e 21, pelo fato das deliberações já terem sido aprovadas 134 

por unanimidade.  Após as considerações do plenário a Deliberação CBH-AP/177/2013 foi aprovada por 135 

unanimidade como proposta originalmente. Prosseguindo, o Sr. Rafael apresentou a Deliberação CBH-136 

AP/178/2013 de 25/09/2013 que aprova pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de 137 

investimentos dos projetos apresentados ao saldo de recursos do FEHIDRO 2013. Aberta a palavra, o Sr 138 

Faneco, Presidente, questiona a possibilidade de utilizar o saldo de recursos ainda neste ano, ao invés de 139 

devolver ao Fundo. O Sr Rafael Carrion explica que existem prazos e procedimentos do COFEHIDRO 140 

quanto a entrega de documentação, impossibilitando assim abertura de novos prazos. A Prefeita de Alto 141 

Alegre, Senhora Helena Berto, com a palavra, lamenta o cenário apresentado, diz estar decepcionada e 142 

frisa que quinze dias é prazo suficiente para que os prefeitos reapresentem seus projetos. Diz que não 143 

adianta ficar lamentando e procurando um culpado, os diversos projetos inabilitados mostram que existe 144 

um problema interno nos municípios e isso deve ser resolvido pelas Prefeituras. O Sr Denis Araújo, 145 

Secretário Executivo , frisa não haver tempo para reapresentação dos projetos, pois teriam que ser feitas 146 

reuniões de câmara técnica e outra reunião plenária o que é impossível com o prazo de quinze dias. O Sr 147 
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Luis Sergio, Vice Presidente do CBH, afirma que o FEHIDRO é um dos fundos financeiros mais fáceis 148 

de acessar, bastando apenas atenção a Deliberação do Comitê, ressalta que por ser recurso público tem 149 

que se pensar num todo e não apenas em beneficio próprio, pede para que respeitem o processo, 150 

reconhece a importância dos pleitos apresentados pelos tomadores, mas menciona a má qualidade na 151 

apresentação dos mesmos. O Sr Hercílio Fassoni Júnior, representante da sociedade civil, ressalta a fala 152 

do Sr Luís Sergio, quanto ao atendimento das regras, mas ressalta a importância das regras serem 153 

revistas, cita exemplos de outros Comitês que abrem prazos para entrega de projetos no inicio do ano, 154 

várias análises são feitas pela Câmara Técnica e existe a possibilidade de complementação de 155 

documentos.  Nesse período é encaminhado a todos os tomadores as pontuações de cada projeto, 156 

juntamente com alterações que devem ser feitas, melhorando o projeto. Propõe que nos próximos pleitos a 157 

Câmara Técnica aprove os projetos habilitados e faça uma relação de projetos passíveis de 158 

complementações, ressaltando as pendências. A Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adjunta, 159 

menciona que a proposta pode ser estudada, mas, explica que não é tão simples e rápido, que esse método 160 

para complementações de projetos tem duração de, pelo menos, um ano, e o que normalmente acontece 161 

no Comitê é a aprovação, pelo plenário, de prazos bem justos para adiantar a contratação. O Sr Luis 162 

Sergio, Vice Presidente do CBH, elogia a proposta de mudanças feitas pelo Sr Hercílio, mas, frisa que 163 

isso seria desnecessário se os tomadores dessem a devida importância aos projetos. Não havendo mais 164 

manifestações, o Presidente colocou a Deliberação CBH-AP/178/2013 de 25/09/2013, que aprova 165 

pontuação para fins de hierarquização e indica prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao 166 

saldo de recursos do FEHIDRO 2013, em votação, sendo aprovada por unanimidade. Antes do 167 

encerramento da Plenária, o Sr Jose Alcides Faneco, entrega uma Placa Comemorativa ao Vice Prefeito 168 

de Quatá, Senhor Jose Fernandes Albuquerque , por ter recebido a reunião do CBH-AP e contribuído 169 

assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos. Em seguida, cumprida a pauta da 170 

reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a 171 

realização da próxima reunião no município de Pompéia. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 172 

agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação encerrando a 173 

reunião. 174 


