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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO FÓRUM PAULISTA DE COMITÊS DE BACIAS 1 
HIDROGRÁFICAS 2 
Aos quinze dias do mês de maio de 2013, às 10h00, na Sede de Campo do Clube Recreativo, 3 
localizado na cidade de São Manuel-SP, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do ano de 2013 do Fórum 4 
Paulista de Comitês de Bacias. Abrindo os trabalhos, a Sra. Suraya Modaelli, Secretaria Executiva do 5 
Fórum Paulista de Comitês de Bacias, agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o Sr. 6 
Marcos Monti, Prefeito de São Manuel para as boas vindas, como anfitrião da reunião. Com a 7 
palavra o Sr. Marcos (Prefeito de São Manuel) cumprimentou os presentes, falou da satisfação de 8 
receber no município o Fórum Paulista e dos desafios que a nova coordenação do Fórum terá a frente, 9 
aproveitou para colocar a Associação Paulista de Municípios, entidade da qual é vice presidente,  a 10 
disposição do Fórum Paulista. A seguir a Sra. Suraya (Secretaria Executiva) informou a existência de 11 
quórum para a reunião, com a presença de representantes de 18 comitês de bacias( CBH ALPA, CBH 12 
MP, CBH PP, CBH AP, CBH BT, CBH TB, CBH TJ, CBH SJD, CBH PCJ, CBH BPG, CBH MOGI, CBH 13 
PARDO, CBH SMG, CBH TG, CBH BS, CBH PS, CBH SM e CBH RB), e iniciando a pauta, fez a 14 
apresentação do Fórum Paulista, sua estrutura, funcionamento, objetivos e princípios, bem como 15 
apresentou um breve  histórico das atividades desenvolvidas, destacando o papel do Fórum Paulista 16 
na articulação dos CBHs para a discussão e proposição de soluções para eventuais conflitos no SIGRH.  17 
Explicou que o plenário do Fórum Paulista é composto por 03 representantes de cada um dos 21 18 
Comitês de Bacias (um por segmento) e que os Comitês foram divididos em 05 grupos. O Fórum 19 
conta ainda com um colegiado coordenador composto por representantes de 05 Comitês de Bacias 20 
(01 de cada grupo), um coordenador geral e uma secretária executiva. Ressaltou que em vários 21 
Estados os Fóruns de Comitês são muito ativos e articulados. Na sequência, propôs que os Grupos se 22 
reunissem para indicação dos 05 CBHs que irão integrar o Colegiado Coordenador do FPCBH. O 23 
Senhor Samir Assad Nassbine, prefeito municipal de Terra Roxa e Presidente do CBH BPG, sugeriu 24 
a criação de um Coordenador Adjunto,  colocada em votação foi aprovada por todos os presentes. 25 
Dando continuidade, os grupos se reuniram para indicação dos 05 CBHs membros, ficando como 26 
representante do Grupo I (CBH’s ALPA, AP, MP e PP), o CBH MP, do Grupo II (BT, TB, TJ e SJD), o 27 
CBH BT, do Grupo III (CBH’s AT, SMT e PCJ) sendo que o único representante do grupo, presente 28 
na reunião era do CBH PCJ, ficou temporariamente aprovado o CBH PCJ, do Grupo IV (CBH’s BPG, 29 
Mogi, Pardo, SMG e TG) o CBH Pardo, e no Grupo V (CBH’s LN, BS, PS e RB) o CBH BS. Dando 30 
continuidade a Sra. Suraya convidou os  representantes dos 05 comitês de bacias eleitos para 31 
integrarem o Colegiado Coordenador do FPCBH para reunirem-se visando a indicação do Coordenador 32 
e o Coordenador Adjunto do Fórum Paulista. Após um breve intervalo, foi indicado para Coordenador 33 
do Fórum Paulista o Sr. Marcos Monti, Prefeito de São Manuel e membro do CBH MP e para 34 
Coordenador Adjunto o Sr. Dimar de Brito, Prefeito Municipal de Santa Cruz da Esperança e 35 
Presidente do CBH Pardo. Colocado em votação foram eleitos por unanimidade. Aberta a palavra o Sr 36 
Carlos Alencastre indicou para a Secretaria Executiva do Fórum Paulista a Sra Suraya Modaelli, 37 
indicação aprovada por todos. Sra Suraya Modaelli agradeceu a nomeação e dando continuidade, 38 
convidou os representantes dos 05 CBHs membros do colegiado coordenador a tomarem assento na 39 
mesa diretora, passando a palavra para o Coordenador eleito, Sr Marcos Monti (Prefeito de São 40 
Manuel) para assumir os trabalhos. Com a palavra o Sr Marcos Monti agradeceu a confiança, 41 
ressaltou sua disposição em colaborar e junto com o coordenador adjunto, promover a articulação dos 42 
21 CBHs paulistas, a seguir passou a palavra para cada um dos demais membros eleitos, para 43 
manifestação. Prosseguindo, a Sra. Suraya Modaelli retoma a palavra para o próximo ítem da 44 
pauta, apresentando a proposta de Alteração do Regimento Interno do FPCBHs, informando que a 45 
única alteração é a criação da função de coordenador adjunto. O Sr Carlos Alencastre (CBH Pardo) 46 
manifestou seu apóio as alterações propostas. O Sr Luis Sergio (CBH AP) também manifestou seu 47 
apoio as alterações, parabenizando o trabalho realizado. O Sr Irineu Takeshita de Oliveira  (CBH 48 
RB), sugeriu que constasse no Estatuto do FPCBHs, que a coordenação do Fórum deverá ser ocupada 49 
por prefeitos municipais. Sra Suraya Modaelli, Secretaria Executiva, esclarece que o sistema é 50 
tripartite e, assim como nos estatutos dos CBHs,  o ideal é não vincular os cargos a um determinado 51 
seguimento, deixando esta decisão para a plenária do Fórum Paulista. O Sr. Manuel Amilcar (CBH 52 
MP-ONG Salvar), ressaltou a questão da falta de apoio financeiro à Sociedade Civil que ao deslocar-se 53 
para reuniões, sendo que em geral os representantes tem que utilizar recursos próprios. Sr Paulo 54 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata da 1a Reunião Ordinária de 2013 do FPCBHs - 2/2 
 

Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas 
Rua Benedito Mendes Faria, 40A | Marília/SP | CEP 17520-520 

14 3417-1017 | secretaria@forumpaulista.org 

Finotti (CBH PARDO)   apoiando a fala do Sr. Manuel Almilcar, ressaltou a dificuldade da participação 55 
assídua da Sociedade Civil por falta de recurso financeiro e solicitou  que o Fórum Paulista encaminhe 56 
o assunto ao Governador e aos Secretários de Estado, viabilizando o custeio da sociedade civil, 57 
lembrando que a entidade a qual representa, a SODERMA,  encaminhou em 2012 um oficio ao 58 
Governador, com cópia ao Fórum, colocando esta demanda. A Sra. Suraya explica que 59 
levantamentos já foram realizados, mas que juridicamente ainda não se achou uma saída, e, desta 60 
forma ainda não é possível subsidiar a participação da Sociedade Civil, mas este tema deve ser 61 
retomado pela coordenação eleita, em busca de uma solução. Dando sequencia, a Sra Suraya  62 
apresentou as prioridades indicadas ao Fórum Paulista, por seis Comitês de Bacias, que  responderam 63 
a planilha encaminhada previamente pela secretaria.  Aberta a palavra, O Sr. Luis Sergio (Vice-64 
Presidente do CBH-AP) afirmou a importância e o fortalecimento da Sociedade Civil no FPCBH 65 
enfatizando que acredita que a retomada do Fórum irá fortalecer ainda mais os Comitês de Bacias do 66 
Estado de São Paulo, aproveitou e sugeriu que as Reuniões do Fórum sejam realizadas em Eventos já 67 
agendados, facilitando assim as despesas da Sociedade Civil. Com a palavra o Sr. Marcelo Gomes  68 
(Vice Presidente do CBHPP) falou da sua preocupação com a questão da contaminação da água com 69 
nitrato. Relatou que participou de um evento em Bauru e que considera prioritário que as bacias 70 
comecem a dialogar sobre esta questão, finalizou propondo uma reunião conjunta com o CBH BT, 71 
comitê que já tem este tema como pauta. O Sr. Otavio Manfré (Secretario Executivo do CBH BT) e 72 
o Senhor Cláudio Daher (CBH BPG) manifestaram sua preocupação com o cancelamento de 73 
projetos do FEHIDRO, propondo que o Fórum estabeleça um diálogo com o Presidente do CRH, o Sr. 74 
Edson Giribone. Não havendo mais manifestações, o Sr Marcos Monti propôs que as prioridades 75 
apresentadas sejam melhor discutidas no âmbito do colegiado coordenador que deve se reunir em 76 
breve. Informou que pretende agendar uma reunião com o Secretário Giribone para breve, com o 77 
objetivo de apresentar o Fórum e as suas demandas, por fim , após manifestação do Prefeito 78 
Municipal de Bertioga, Sr. Jose Mauro Dedemo, sugeriu que a próxima reunião seja realizada na 79 
primeira quinzena de Julho, em Bertioga, e outra na primeira semana de Setembro, durante a 80 
realização do XI Diálogo Interbacias em Educação Ambiental. Finalizando a pauta a Sra Suraya 81 
Modaelli explicou como é a representação dos Comitês de Bacias no colegiado coordenador do 82 
Fórum Nacional de Comitês de Bacias. Ressaltou que são 03 representantes por Estado, sendo que 83 
por São Paulo participam o Sr. Carlos Alencastre (CBH PARDO) , como conselheiro no CNRH, a Sra. 84 
Suraya (CBH MP) como secretária executiva e o Senhor Lupercio Ziroldo Antonio (CBH TB) , como 85 
presidente da REBOB. Sugeriu que o FPCBHs indicasse mais dois representantes. Após as 86 
considerações do plenário foram indicados para compor o colegiado do Fórum Nacional o Presidente, 87 
Sr. Marcos Monti (CBH MP) e a Sra Zeide Nogueira Furtado (Vice presidente do CBH BT). Não 88 
havendo outros assuntos a serem tratados Sr Marcos Monti agradece a presença de todos, 89 
parabeniza pelo trabalho realizado e encerra a reunião. 90 


