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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-AP 1 

Aos vinte e sete dias do mês março de dois mil e treze, no Tênis Clube de Garça, rua Carlos Gomes, 77 2 
– Garça/SP, conforme convocação prévia, realizou-se a 24ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Suraya 3 
Modaelli abre a Reunião fazendo um breve relato da História do CBH AP, cita que as discussões para a 4 
formação do CBH foram iniciadas em 1995 com a realização da 1ª reunião com representantes dos 5 
Municípios e da sociedade Civil das UGRHIs 20 e 21. A princípio, seguindo a tendência no Estado, 6 
estava prevista a instalação de um comitê de Bacia na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 7 
nº 20 (Aguapeí) e outro nº 21 (Peixe). A idéia de mobilizar os municípios das duas UGRHIs para um 8 
único Comitê – Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, foi aprovada durante os 9 
vários Seminários de Integração e divulgação da Política de Recursos Hídricos realizados na Região. 10 
Este consenso teve por base a localização de grande parte dos municípios no divisor de águas das 11 
UGRHIs, enfatizado pelas afinidades sócio políticas e econômicas da região. A montagem de dois 12 
comitês implicaria ainda em negociações para viabilizar as transposições de águas que ocorrem entre as 13 
Bacias. O CBH AP foi instalado em 19/12/1995, no Município de Tupã. Atendendo a convocação prévia 14 
os representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado realizaram, no mês de março reuniões 15 
preparatórias e indicaram seus representantes para compor o Plenário do Comitê, aos quais convidamos 16 
tomar assento neste plenário: Indicados pelos Municípios: Titular P.M. DE PRESIDENTE EPITÁCIO, 17 
suplente P.M. DE ALFREDO MARCONDES, titular P.M. DE PRESIDENTE VENCESLAU, suplente P.M. 18 
DE CAIUÁ, titular P.M. DE ADAMANTINA, suplente P.M. DE LUCÉLIA, titular P.M. DE VALPARAÍSO, 19 
suplente P.M. DE RUBIÁCEA, titular P.M. DE DRACENA, suplente P.M. DE IRAPURU, titular P.M. DE 20 
TUPI PAULISTA, suplente P.M. DE PAULICÉIA, titular P.M. DE JUNQUEIRÓPOLIS, suplente P.M. DE 21 
GUARARAPES, titular P.M. DE VERA CRUZ, suplente P.M. DE QUINTANA, titular P.M. DE MARÍLIA, 22 
suplente P.M. DE GUAIMBÊ, titular P.M. DE SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ, suplente P.M. DE ALTO 23 
ALEGRE, titular P.M. DE POMPÉIA, suplente P.M. DE ORIENTE, titular P.M. DE PIACATU, suplente 24 
P.M. DE GABRIEL MONTEIRO, titular P.M. DE GARÇA, suplente P.M. DE ALVARO DE CARVALHO, 25 
titular P.M. DE CLEMENTINA, suplente P.M. DE BRAUNA. Na seqüência convida os membros indicados 26 
pela Sociedade Civil para comporem o Plenário: titular ABRH - Associação Brasileira de Recursos 27 
Hídricos, suplente Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça, titular Associação 28 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Alta Paulista, suplente OAB - Ordem dos Advogados do 29 
Brasil, titular Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região, suplente 30 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Dracena, titular Instituto de Ensino 31 
Superior de Garça, suplente Instituto De Ensino Superior De Garça, titular FAI - Faculdades 32 
Adamantinenses Integradas, suplente FAI - Faculdades Adamantinenses Integradas, titular Associação 33 
Paulista de Recuperação e Preservação da Ecologia, suplente Associação Paulista de Recuperação e 34 
Preservação da Ecologia, titular Associação Ambientalista de Marília - ONG ORIGEM, suplente 35 
Associação Ambientalista de Marília - ONG ORIGEM, titular Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, 36 
suplente Cooperativa Agrícola Sul-Brasil de Marília, titular COOPEMAR - Cooperativa dos Cafeicultores 37 
da Região de Marília, suplente COOPEMAR - Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Marília, titular 38 
UDOP - Associação Profissional da Indústria da Fabricação de Álcool, Açúcar, Similares e Conexos, 39 
suplente ÚNICA - União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, titular CIESP - Centro das 40 
Indústrias do Estado de São Paulo, suplente Sindicato Rural de Lucélia, titular Sindicato Rural de 41 
Parapuã, suplente Sindicato Rural de Marília, titular Sindicato Rural de Presidente Epitácio, suplente 42 
Sindicato Rural de Garça, titular FIESP - Federação das Indústrias do Estado de S. Paulo, suplente 43 
Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São Paulo. Na seqüência convida os 44 
membros indicados pelo Estado: titular, SECRETARIA DA FAZENDA, suplente SECRETARIA DA 45 
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FAZENDA, titular CETESB, suplente CETESB, titular FUNDAÇÃO FLORESTAL, suplente FUNDAÇÃO 46 
FLORESTAL, titular SECRETARIA DE ENERGIA, suplente SECRETARIA DE ENERGIA, titular 47 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, suplente SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO, titular 48 
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, suplente SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, titular DAEE, 49 
suplente DAEE, titular SABESP, suplente SABESP, titular SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E 50 
TRANSPORTES, suplente SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, titular 51 
UNESP, suplente UNESP, titular APTA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS 52 
AGRONEGÓCIOS, suplente APTA - AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS, 53 
titular SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, suplente SECRETARIA DE 54 
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, titular POLICIA MILITAR AMBIENTAL, suplente POLICIA 55 
MILITAR AMBIENTAL, titular SECRETARIA ESTADUAL DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRÍCOS, 56 
suplente SECRETARIA ESTADUAL DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRÍCOS. Sendo assim, estão 57 
empossados os membros para o biênio 2013/2014, após passam-se as formalidades de eleição da 58 
Diretoria do CBH que conforme estabelecido no estatuto o CBH AP terá sua Diretoria composta pelo 59 
Presidente, Vice Presidente e Secretário Executivo, indicados pelos 03 segmentos de forma paritária. 60 
Sendo assim, Suraya menciona que nas reuniões preparatórias, foram feitas indicações para compor 61 
Diretoria do CBH para o Biênio. Ficando como Presidente do CBH Aguapeí e Peixe, o Prefeito Municipal 62 
de Garça, José Alcides Faneco, Vice Presidente, o representante da Sociedade Civil, pela ABRH o Sr 63 
Luis Sergio de Oliveira e Secretario Executivo, o representante do DAEE, Sr Denis Emanuel de Araujo. 64 
Após indicação da Diretoria do CBH, coloca-se em votação a aprovação dos membros para compor a 65 
Diretoria do CBH AP. Os que tiverem contrários se manifestem e os que estiverem de acordo, solicita-se 66 
uma salva de palmas, sendo aprovado por todos. Após, Suraya passa a palavra para o presidente eleito 67 
para que o mesmo conduza a reunião. Presidente Faneco declara aberta a 24ª reunião ordinária do 68 
CBH-AP, que agradece o apoio e confiança dos membros e dá as boas vindas. Antes de passar a 69 
palavra aos demais membros da Diretoria Faneco passa a palavra para o Prefeito de Guararapes e 70 
Presidente do CBJ do Baixo Tiete Sr Edenilson de Almeida, que faz seus agradecimentos e frisa a 71 
importância em trem dois presidentes unidos para fortalecer ainda mais o Comitê. Dando seqüência, o Sr 72 
Presidente passa a palavra para o Sr Vice Presidente Sr Luis Sergio que faz seus agradecimentos e 73 
considerações. Faneco passa a palavra para o Secretario Executivo que cumprimenta os presentes, frisa 74 
esse ser considerado pela ONU o Ano Internacional de Cooperação pela Água e que o Comitê é 75 
exemplo com participação dos membros visando um bem comum. Cumprindo o previsto em estatuto do 76 
CBH AP informa a indicação da Sra.  Suraya Modaelli para ocupar a Secretaria Executiva Adjunta deste 77 
Comitê. Retomando a palavra, o senhor presidente dá continuidade na pauta, informando que temos 78 
quorum para iniciar a reunião. Passando ao primeiro item de Pauta, considerando que a ATA da reunião 79 
passada dói disponibilizada no site, senhor presidente solicita a dispensa da leitura da ATA e estando o 80 
plenário de acordo, submete-se a mesma a sua aprovação. Colocada em votação e a provada por 81 
unanimidade. Passa-se a palavra para o Secretário Executivo para os comunicados do dia que informa 82 
que todos os documentos a serem discutidos nas reuniões do CBH, serão disponibilizados no site, sendo 83 
de responsabilidade de cada membro imprimir e trazê-los para discussão. Informa que, de acordo com 84 
correspondência encaminhada pela secretaria executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os 85 
prefeitos municipais reunidos no dia 08 de março elegeram para representar os municípios do Aguapei e 86 
Peixe e do Baixo Tiete. O Prefeito Municipal de Marília, Vinicius de Almeida Camarinha e como suplente 87 
o Prefeito Municipal de Guararapes, Edenilson de Almeida. Informa também, que o material distribuído 88 
no cadastramento para os membros titulares e suplentes, contendo bolsa, porta crachá com 89 
identificação, pasta com estatuto do CBH, livro com a legislação básica de recursos hídricos e um botton 90 
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do CBH, é para uso do comitê durante as reuniões, sendo assim, ao final de cada reunião o material 91 
deverá ser guardado para a próxima plenária. Informa que após a aprovação do CBH em dezembro de 92 
2012, foram realizados ajustes no Relatório de Fundamentação da Cobrança e seguindo o cronograma 93 
aprovado pelo CBH, o processo foi encaminhado ao Conselho estadual de Recursos Hídricos para 94 
Analise da Câmara Técnica do Conselho, esclarece que o próximo passo é a aprovação pelo conselho 95 
Estadual de Recursos Hídricos e na seqüência, o encaminhamento ao Governador do Estado para 96 
assinatura do Decreto que institui a Cobrança no âmbito do Comitê. Reitera a Deliberação COFEHIDRO 97 
131/2012 que projetos assinados em anos anteriores a 2009, que não forem totalmente concluídos até 98 
15 de maio de 2013, serão automaticamente cancelados e o tomador deverá devolver os recursos 99 
recebidos acrescidos de correção. Lembra que no cadastramento foram entregues aos representantes 100 
dos municípios que se enquadram nesta Deliberação planilha onde constam as pendências junto ao 101 
FEHIDRO e colocou sua equipe á disposição para orientação quanto a duvidas. Retomando a palavra, o 102 
Presidente do Comite dá seqüência a pauta mencionando a aprovação do Parecer Técnico 001/2013, 103 
bem como das deliberações propostas para esta reunião, assim convida a Sra. Suraya para uma breve 104 
apresentação sobre o funcionamento do Comitê de Bacias. Após apresentação, Sr Presidente passa a 105 
palavra para o Sr Rafael Carrion, coordenador da CTPA para apresentação do Parecer Técnico 106 
001/2013 – Ampliação das atividades agroindustriais e expansão das áreas agrícolas da Renuka do 107 
Brasil S/A – Promissão/SP, elaborado pela CT-PA. Após breve apresentação, Sr Presidente retoma a 108 
palavra e abre a palavra para as considerações do plenário, não havendo manifestação, coloca-se em 109 
votação para aprovação do parecer, o qual foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, Sr 110 
Rafael retoma a palavra para apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2012 – ano 111 
base 2011. Após apresentação, Sr presidente coloca aberta a palavra para considerações do plenário, 112 
não havendo considerações, coloca a pauta em votação para aprovação, a qual foi aprovada por 113 
unanimidade. Prosseguindo com a pauta, Sr Rafael retoma a palavra para apresentação da Deliberação 114 
ad-referendum CBH-AP/168/2013 de 07/01/2013, que aprova Procedimentos e Regulamento para 115 
cadastramento e eleição dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil, do Estado e Município, 116 
que integrarão o CBH-AP, no período de 2013 a 2014. Após apresentação o Sr Presidente abre a 117 
palavra para considerações. Não havendo considerações, a Deliberação é colocada em votação na qual 118 
foi aprovada por unanimidade.  Dando seqüência Sr Rafael apresenta a Deliberação CBH-AP/169/2013 119 
de 27/03/2013 que Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2012 do CBH-AP – ano base 120 
2011. Após apresentação Sr Presidente abre a palavra para as considerações do plenário. Não havendo 121 
considerações, coloca-se a Deliberação em votação a aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade. 122 
Prosseguindo a pauta, Sr Rafael apresenta a Deliberação CBH-AP/170/2013 de 27/03/2013 que aprova 123 
diretrizes e procedimentos para solicitação de recursos do FEHIDRO 2013 destinados ao CBH-AP. Após 124 
apresentação Sr presidente abre palavra para considerações do plenário; Sr Reinaldo Turra da FAI pede 125 
a palavra e expressa dúvidas quanto a projetos parados e no que implicará para aquisição de recursos, 126 
argumentando que os mesmos pertencem a gestão anterior. Sr Vice Presidente Luiz Sergio pede a 127 
palavra e explica que há um prazo, sendo este até 13/05 para que se dê prosseguimento aos projetos 128 
parados, frisa que os que não forem concluídos não obterão recursos.  Após considerações Sr 129 
presidente coloca a deliberação em votação, a qual foi a provada por unanimidade. Prosseguindo com a 130 
pauta, Sr Rafael apresenta a Deliberação CBH-AP/171/2013 de 27/03/2013, que aprova critérios para 131 
fins de pontuação e hierarquização dos investimentos a serem indicados pelo CBH-AP ao FEHIDRO 132 
2013. Após apresentação Sr presidente abre palavra para considerações do plenário; Sr Ângelo da 133 
Cooperativa Agrícola Sul-Brasil, indaga quanto aos projetos para mata ciliar, espera clareza para que 134 
não fiquem repassando responsabilidades, prefeitura para usuário e vice versa, enfatiza que com um 135 
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bom levantamento de como aplicar o recurso e manter a preservação com o apoio financeiro. Sr Ewerton 136 
Ricardo da POLICIA MILITAR AMBIENTAL, propõem que seja apresentado a caracterização do projeto 137 
de mata ciliar e como contra partida a efetivação em reflorestamento. Sr Rafael Carrion pede a palavra e 138 
explica que  projeto de recuperação, tem que ter caracterização precisa, anterior a apresentação do 139 
projeto, lembrando que não se podem colocar recursos em áreas autuadas e a maioria dos recursos 140 
solicitados para diagnósticos são negados por falta de prosseguimento.  Sra Maria Ângela de Castro, da 141 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Garça, pede a palavra e mostra-se indignada 142 
com a falta de apoio quanto a manutenção e preservação de matas ciliares, lembrando da importância 143 
das mesmas na preservação e frisa que tal assunto deveria ser prioridade na distribuição de recursos. 144 
Sra Suraya pede a palavra e deixa claro que não se pode solicitar recurso financeiro para estudo e 145 
levantamento para mata ciliar, pois, sem um diagnostico preciso, o projeto não é aprovado. Sr. 146 
Sebastiçao da CATI indaga em que órgão pode-se solicitar recursos para reflorestamento. Sra Suraya, 147 
indica a Secretaria do Meio Ambiente. Sr Reinaldo Turra da FAI, pede a palavra e propõem que seja feio 148 
um levantamento amplo de áreas degradadas tendo fundo de recursos (sobra) para isso. Sr Sebastião 149 
da CATI, pede a palavra e propõem que seja feita alterações quanto a distribuição de recurso para 150 
reflorestamento e áreas ciliares, sugestão aprovada pelo Sr Everton da Polícia Ambiental. Sra Maria 151 
Angela da Assoc. dos Engenheiros de Garça, concorda com a distribuição de recursos para áreas 152 
ciliares com execução de diagnostico para reflorestamento, desde que seja apresentado projeto de 153 
caracterização e levantamento para execução, sugestão aceita igualmente pelo Sr Paulo Wilson da 154 
CETESB. Já o Sr Lauro Mascarin da CETESB concorda com a sugestão, desde que o diagnostico seja 155 
apresentado juntamente com o projeto, frisando a área a ser reflorestada. Sr Mário Cesar do Instituto de 156 
Ensino Superior de Garça, apóia planejamento no uso de recurso, desde que seja bem utilizado, desde 157 
que haja projeto de reflorestamento com representação, para que depois dê-se continuidade ao projeto, 158 
com plantio, controle e manutenção. Sra Suraya pede a palavra e sugere alteração do tópico por 159 
constatar que aquisição de diagnostico é um documento importante solicitação de recurso. Sr Osvaldo, 160 
Prefeito de Lucélia propõem que na distribuição das pontuações, favoreçam municípios que tem seus 161 
esgotos tratados e recebem esgotos não tratados de outros municípios, assim, assumindo um problema 162 
que não os pertence. Após, Sr Presidente coloca a deliberação em votação, a qual foi a provada por 163 
maioria de votos. Na seqüência Sr Presidente propõem alterações quanto ao critério de participação de 164 
membros nas plenárias, propõem que a partir deste ano a participação do representante legal da 165 
entidade ou prefeitura nas reuniões plenárias, será critério de pontuação, já para 2014. A participação de 166 
todas as reuniões receberá pontuação máxima, quanto menor a participação, menor a pontuação, sendo 167 
válido já para a próxima reunião. Ficando a pontuação da seguinte forma: participar de todas as reuniões 168 
receberá 03(três) pontos; participar de 2(duas) ou mais, receberá 2(dois pontos), presença com 169 
representação ou 1(uma) participação, receberá 1(um) ponto, não havendo participações, zero pontos. 170 
Sr. Paulo Wilson da Cetesb não concorda com o critério alegando ser obrigação do membro indicado 171 
participar das plenárias. Sr Faneco lembra que a regra será válida para todos os membros. Sr Denis, 172 
Secretario Executivo, sugere que fique a critério da Câmara Técnica a regulamentação do critério de 173 
participação.   Após considerações Sr presidente coloca o assunto em votação, com o voto contrário da 174 
CETESB, assunto aprovado por maioria dos votos. Em seguida abriu a palavra aos Prefeitos que 175 
desejem sediar a próxima reunião do Comitê, para que se manifestem, sendo aprovada a realização da 176 
próxima reunião no município de Lucélia. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a 177 
todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 178 


