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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, as 9h30m, no 2 

Clube JK, localizado na Rua Presidente Eurico Gaspar Dutra, s/nº, no município de 3 

Pompéia/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 26ª Reunião Ordinária 4 

do CBH-AP. Na ausência do Senhor Presidente do CBH-AP, o Sr. Luiz Sergio de 5 

Oliveira, Vice Presidente do Comitê, representante da ABRH, abre a reunião 6 

dando as boas vindas a todos os presentes, agradecendo ao Município de Pompéia 7 

por receber o Comitê de Bacias. Com a palavra o Sr. Joel Visone, superintendente 8 

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pompéia, representando o Sr Prefeito 9 

Municipal Oscar Norio Yasuda, agradece a presença de todos desejando uma boa 10 

reunião e colocando o Município a disposição do Comitê. Finalizando as 11 

considerações iniciais da Diretoria, o Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo, 12 

DAEE, deu boas vindas a todos os presentes agradecendo a acolhida do Município. 13 

Iniciando a pauta da reunião o Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do 14 

CBH, a pedido do Sr Secretário Executivo, solicita a dispensa da leitura da Ata da 15 

reunião anterior, em votação foi aprovada por todos. Em seguida, Sr. Luiz Sergio 16 

de Oliveira, Vice Presidente do CBH coloca a Ata em apreciação. Sr Sebastião 17 

Carvalho, Cooperativa Agrícola Sul Brasil, pede a palavra e solicita algumas 18 

alterações na ATA, propondo-se encaminhá-las por e-mail. Sem mais 19 

manifestações, o Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH coloca a 20 

Ata em votação, fica a mesma aprovada. Prosseguindo o Sr. Vice Presidente passa 21 

a palavra ao Secretário Executivo, Denis Araujo, DAEE, para os comunicados da 22 

reunião. O primeiro comunicado se refere a Cobrança pelo Uso dos Recursos 23 

Hídricos, que foi aprovada a viabilidade técnica pela CTCOB (Câmara Técnica de 24 

Cobrança) do Conselho Estadual de recursos Hídricos, agora a proposta segue para 25 

a CTAJ (Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos) do CRH para análise legal e a 26 

seguir para aprovação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Provavelmente 27 

até abril de 2014). Segundo comunicado refere-se ao Conselho de Orientação do 28 

FEHIDRO COFEHIDRO, que aprovou a prorrogação de prazo para 29 

cancelamento de projetos em situação irregular (assinados até fevereiro de 2009). 30 

No Aguapeí e Peixe, temos 04 projetos que se enquadram nesta Deliberação: 02 do 31 

DAEE (sob responsabilidade de SP, um da FUNDAG e um da Prefeitura de 32 

Oriente. O prazo foi prorrogado para 28 de fevereiro de 2014. Finalizado os 33 

comunicados, o Vice Presidente do CBH-AP, passa a palavra para o Sr Rafael 34 

Carrion Montero, DAEE, para apresentar o Relatório de Situação de Recursos 35 

Hídricos 2013 tendo como o ano base 2012, que avalia a situação dos recursos 36 

hídricos nas bacias hidrográficas.  Após apresentação foi aberta a palavra para os 37 
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esclarecimentos e considerações dos membros do CBH. Sr Sebastião Carvalho, 38 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil, questiona sobre os municípios que fazem parte de 39 

outra URGHI e possuem área contida no CBH-AP, que não encaminharam oficio 40 

para inclusão do município no CBH e assim não solicitam recursos para melhorias 41 

nessa área, qual o impacto que esse descaso causa no AP. Sr Rafael Carrion 42 

Montero, DAEE, explica que a maioria dos municípios com áreas contidas no 43 

CBH AP, são áreas rurais, sendo mínimo o impacto. Sr Ângelo Domingues Rossi, 44 

Cooperativa Agrícola Sul Brasil, frisa a quantidade de erosões no município de 45 

Vera Cruz e questiona se elas estão cadastradas como sendo de Marília. Sr Rafael 46 

Carrion Montero, DAEE, explica que cada gráfico apresentado representa um 47 

município. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, questiona se 48 

há possíveis alterações nos mapas, pois o apresentado tem como base o ano de 49 

2013. Sr Rafael Carrion Montero, DAEE, diz que provavelmente haverá 50 

alterações no próximo relatório de situação que será apresentado em 2014, tendo o 51 

ano base 2013, mas, não há como informar se haverá ou não melhorias. Sr 52 

Sebastião Carvalho, Cooperativa Agrícola Sul Brasil, elogia o relatório 53 

apresentado, sugere que sendo aprovado pelo CBH, que sejam avaliados os 54 

impactos, considerando os Relatórios anteriores. Sr Fernando Garcia Simon, 55 

Prefeito Municipal de Vera Cruz, sugere que se envie cópia dos relatórios aos 56 

municípios, e se possível a realização de audiências publicas buscando a 57 

conscientização de um todo. Sr Mário César vieira Marques, representante do 58 

Instituto de Ensino Superior de Garça, adverte que a disponibilidade de água 59 

apresentada no relatório é menor do que a real, comparando com as outorgas 60 

solicitadas. Pois, o numero de outorgados é bem menor dos que utilizam recursos 61 

hídricos. Sra Adriana Castro Silva, Prefeitura Municipal de Guaraçai, parabeniza 62 

o Comitê pelo relatório e sugere que se solicite aos municípios com áreas contidas 63 

no CBH, dados concretos de impactos, assim, tendo um retrato mais próximo da 64 

realidade. Sra Darlene Spilla, FIESP, questiona se há comparativo de melhorias 65 

com os anos anteriores e propõe apresentações municipais. Sr Denis Araujo, 66 

Secretário Executivo, diz que é imprescindível o plano de saneamento para 67 

municípios. Fala também na falta de pessoal e recursos para vistoriar e autuar 68 

usuários que utilizam recursos hídricos sem possuir outorga, mas, ressalta que tem 69 

ocorrido um crescimento significativo no aumento de solicitações para as mesmas 70 

Sr Luis Francisco Quinzani Jordão, Secretaria Estadual da Saúde, destaca a 71 

importância de comparar a evolução dos municípios, dando assim prioridade para 72 

o recebimento  de recursos do FEHIDRO, aos municípios que apresentarem índice 73 

na preservação e conservação dos recursos naturais. Sr Ewerton Ricardo 74 
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Messias, Policia Militar Ambiental, pede a palavra, e, defende a idéia de dificultar 75 

o acesso aos recursos do FEHIDRO aos municípios que não apresentarem 76 

melhorias nos relatórios de situação. Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente 77 

do Comitê, agradece as contribuições e sugere que elas sejam remetidas as 78 

Câmaras Técnicas a fim de serem melhor discutidas. Prosseguindo com a pauta o 79 

Sr. Vice Presidente passa a palavra para Sr Rafael Carrion, DAEE, para que o 80 

mesmo apresente a Deliberação CBH-AP/179/2013 de 09/12/2013, que aprova o 81 

relatório de situação dos recursos hídricos de 2013: Ano base 2012 do CBH-AP.  82 

Não havendo mais considerações, a Deliberação é colocada em votação, sendo a 83 

mesma aprovada por unanimidade. Com a palavra Sr Rafael Carrion, DAEE, 84 

apresenta a Deliberação CBH-AP/180/2013 de 09/12/2013, que aprova diretrizes, 85 

procedimentos e critérios para a solicitação, pontuação e hierarquização de 86 

recursos do FEHIDRO 2014 destinados ao CBH/AP. Sr Rafael Carrion, esclarece 87 

que nesta Deliberação estão estabelecidos todos os procedimentos, documentos, 88 

valores e critérios para pontuação dos projetos que serão apresentados e que todas 89 

as duvidas devem ser esclarecidas durante a plenária, bem como as eventuais 90 

propostas de adequações dos critérios propostos.  Após apresentação, Sr. Luiz 91 

Sergio de Oliveira, Vice Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações. 92 

Sr Mário César vieira Marques, representante do Instituto de Ensino Superior de 93 

Garça, manifestando-se como membro da Câmara Técnica, e, comentou a pressão 94 

que ocorre todos os anos, elogia as alterações feitas na Deliberação, e que desta 95 

forma o CBH atenderá as necessidades dos tomadores. Sr Djair Bedori Fiorini, 96 

representante do Sindicato Rural de Lucélia, esclareceu que por motivos de força 97 

maior, não pode permanecer na 25º Reunião realizada em Quatá, elogia algumas 98 

alterações feitas na Deliberação, mas, defende que os projetos deveriam ter dois 99 

dias para serem protocolados. Sr Denis Araujo, Secretário Executivo do CBH, 100 

explica que as alterações foram feitas baseadas nos critérios estudados e propostos 101 

pela Câmara Técnica, agradece as contribuições colocadas pelo Sr Djair Bedori 102 

Fiorini, que foram de grande valia para a evolução das decisões. Sr Rafael 103 

Carrion, DAEE, explica existe dificuldade de disponibilizar funcionários para tal 104 

solicitação, tratando-se de dois Comitês. Sr Denis Araujo, Secretário Executivo, 105 

solicita que a plenária se manifeste, sobre colocar ou não em votação para 106 

alteração dos dias de recebimento dos projetos apresentados. Sr. Luiz Sergio de 107 

Oliveira, Vice Presidente do CBH, solicita que os membros que estiverem de 108 

acordo com o recebimento dos processos em um dia, permaneçam como estão, e os 109 

que não estiverem de acordo, achando viável a sugestão do Sr Djair Bedori 110 

Fiorini, para que os processos sejam protocolados em dois dias, se manifestem 111 
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levantando a mão. Quatro representantes manifestaram-se favoráveis para que a 112 

proposta do Sr Djair Bedori Fiorini, sendo eles: Sr Vandir Pedroso de Almeida, 113 

CIESP. Sra Darlene de Pádua Melo Spila, FIESP. Sr Áureo Luiz Conversani, 114 

ONG Origem e Sr Donizete Aparecido Caunetto, Assoc. dos Engenheiros, 115 

Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região. Sendo assim, Sr. Luiz Sergio de 116 

Oliveira, Vice Presidente do CBH a sugestão não será incorporada a Deliberação, 117 

por não ser de interesse da maioria dos membros. Dando prosseguimento, Vice 118 

Presidente do CBH coloca a Deliberação CBH-AP/180/2013 de 09/12/2013, que 119 

aprova diretrizes, procedimentos e critérios para a solicitação, pontuação e 120 

hierarquização de recursos do FEHIDRO 2014 destinados ao CBH/AP, em 121 

votação, solicitando que os membros que estiverem de acordo permaneçam como 122 

estão e os que não estiverem de acordo, se manifestem levantando a mão. Ficando 123 

a Deliberação CBH-AP/180/2013 aprovada por unanimidade. Sr Sebastião 124 

Carvalho, Cooperativa Agrícola Sul Brasil, pede a palavra e frisa a importância da 125 

participação das Prefeituras Municipais enviarem representantes nas reuniões do 126 

Comitê, inclusive na reunião pré agendada para esclarecimento de dúvidas em 127 

relação à montagem dos projetos FEHIDRO. Sr Fernando Garcia Simon, 128 

Prefeito Municipal de Vera Cruz, sugere que os municípios façam audiências 129 

publicas para que a população tenha conhecimento ao relatório de situação. Sr 130 

Rafael Carrion, DAEE, esclarece que cabe ao município tal divulgação. Sra 131 

Maria Ângela de Castro Panzieri, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 132 

Agrônomos de Garça, sugere a união das associações e prefeituras municipais, para 133 

que seja feito um encontro para apresentação do Relatório de Situação, visando 134 

pontuação como atividade para a semana da água. Antes do encerramento da 135 

Plenária, o Sr. Luiz Sergio de Oliveira, Vice Presidente do CBH, entrega uma 136 

Placa Comemorativa ao Sr. Joel Visone, superintendente do Serviço Autônomo de 137 

Água e Esgoto de Pompéia, pelo Município ter recebido a reunião do CBH-AP 138 

contribuído assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos. 139 

Em seguida, cumprida a pauta da reunião, abriu a palavra aos Prefeitos que 140 

desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a realização da 141 

próxima reunião no município de Vera Cruz. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 142 

Vice Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades 143 

presentes pela participação encerrando a reunião. 144 


