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ATA CBH-AP/ 002/2017 1 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete no Centro de 2 

Convenções do Quality Sun Valley em Marília, conforme convocação prévia, foi 3 

realizada a 35ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 4 

Aguapeí e Peixe (CBH-AP). Iniciando os trabalhos, o Sr. Daniel Alonso 5 

(Presidente), agradece aos membros do Comitê pela presença dando boas-vindas 6 

aos presentes, agradecendo a secretaria executiva pelo trabalho realizado. Na 7 

sequência, os demais membros da diretoria, o Sr. Luís Sergio de Oliveira (Vice-8 

Presidente) e o Sr. Denis Araujo (Secretário Executivo) também agradecem a 9 

presença de todos, fazendo suas considerações iniciais sobre a reunião. O Sr. 10 

Daniel Alonso (Presidente), após as considerações iniciais da Diretoria, faz 11 

algumas considerações sobre a pauta da reunião, declarando aberta a 35ª Reunião 12 

Ordinária do CBH-AP. Em seguida, prosseguindo com a pauta, o Presidente passa a 13 

palavra ao Secretário Executivo. O Sr. Denis Araujo (Secretário Executivo), 14 

considerando que a Ata da reunião anterior foi disponibilizada a todos os membros 15 

junto com a convocação da reunião, solicita a dispensa da leitura. Colocada em 16 

votação a dispensa da leitura da ATA foi aprovada por unanimidade. Aberta a 17 

palavra aos membros, como não houve manifestação a mesma foi colocada em 18 

votação e aprovada por unanimidade. Seguindo o Secretário passou aos informes 19 

do Comitê:  1- Nos dias 16, 17 e 18 de agosto foram realizadas as oficinas do 20 

prognóstico e plano de ação do Plano de Bacia do Aguapeí e Peixe, nas cidades de 21 

Dracena, Osvaldo Cruz e Marília, com ampla participação de representantes da 22 

Bacia. 2- Dia 22 de agosto foi realizada reunião dos Secretários Executivos dos 23 

comitês do estado com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, em São Paulo, para 24 

tratar da participação dos Comitês Paulista no Fórum Mundial da Água. 3- Nos dias 25 

16 a 18 de outubro foi realizado o 15º Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 26 

em Recursos Hídricos, integrado ao Encontro de Gestão Participativa, como um Pré 27 

Fórum Mundial. 4- O Estado de São Paulo, após deliberação dos Comitês, durante 28 

reunião do Fórum Paulista realizada durante o 15º Diálogo Interbacias, aprovou sua 29 

adesão ao Programa Pró Comitês da Agência Nacional de Águas. No próximo dia 7 30 

de dezembro será realizada uma oficina com as secretarias executivas para 31 

definição de metas por comitê, o Estado de São Paulo deve utilizar os recursos para 32 

financiar um único projeto para os Comitês de Comunicação Social. 5- No dia 25 de 33 

outubro foi realizada Reunião do CRH, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. 34 

Neste momento o Secretário convida a Sra. Helena Sorroche, prefeita de Alto 35 

Alegre, representante junto ao Conselho Estadual, para seus informes. Após os 36 

informes da Sra. Helena, o Secretário continua com os comunicados do Comitê. 6- O 37 

Comitê aguarda da abertura do ATO CONVOCATÓRIO, última etapa do processo 38 

de implantação da Cobrança pelo uso da água nas Bacias Hidrográficas do CBH-AP. 39 

A previsão é de que seja aberto ainda neste mês de dezembro. Na ocasião, a 40 

secretaria executiva enviará um comunicado a todos os membros informando a data 41 

de abertura, sendo que o processo pode ser acompanhado no site 42 

www.atoconvocatorio.daee.sp.gov.br. 7- Entre os dias 6 a 10 de novembro a 43 
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Diretoria do Comitê participou do 19º Encontro Nacional de Comitê de Bacias, 44 

realizado em Aracajú/SE. 8- Em março de 2018 o Brasil sediará o 8º Fórum Mundial 45 

da Água, em Brasília/DF. Neste momento o Secretário convida a Sra. Suraya 46 

Modaelli, Secretária Executiva Adjunta do CBH-MP e integrante da organização do 47 

Fórum, para os informes sobre o evento. Após os informes da Sra. Suraya, o 48 

Secretário Executivo passa a palavra ao Presidente encerrando os comunicados do 49 

Comitê. Retomando a pauta o Sr. Daniel Alonso (Presidente) informa que, como é 50 

do conhecimento de todos os membros deste comitê, o Plano de Bacias, em 51 

execução pela Empresa Irrigart, é um dos instrumentos de gestão previsto nas 52 

legislações de Recursos Hídricos e que deve ser aprovado pelo Comitê de Bacias. 53 

Hoje apreciaremos e aprovaremos o 2º Relatório do nosso Plano de Bacias. 54 

Cumprindo assim com os requisitos de Deliberações de prazos do Conselho 55 

Estadual de Recursos Hídricos. É um documento extenso, que passou por várias 56 

avaliações, em especial pela Câmara Técnica de Planejamento do Comitê. Neste 57 

momento, o Presidente passa a palavra ao representante da Empresa Irrigart, Sr. 58 

Felipe Silveira, para apresentar o Relatório do Plano de Bacias. Após a 59 

apresentação e manifestações do Plenário, o Presidente agradeceu ao 60 

representante da Irrigart e seguiu com a pauta. Na sequência passa a palavra ao Sr. 61 

Emilio Carlos Prandi (Coordenador da CTPA) para apresentar as deliberações. O 62 

coordenador inicia enfatizando a importância de todos se atentarem para a 63 

deliberação CBH-AP/209/2017 que aprova diretrizes, procedimentos e critérios para 64 

a pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 2018. Após manifestações e 65 

esclarecimentos ao plenário, o Sr. Daniel Alonso (Presidente) colocou a 66 

Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. 67 

Emilio Prandi (Coordenador da CTPA) apresentou a Deliberação CBH-AP 210/2017 68 

que aprova o Relatório II - Plano de Bacia 2016-2027 das Unidades de 69 

Gerenciamentos de Recursos Hídricos Aguapeí e Peixe - UGRHIs 20 e 21. Em 70 

seguida o Sr. Daniel Alonso (Presidente), após as considerações do plenário, 71 

colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a 72 

pauta O Presidente abriu a palavra para os membros do plenário para outros 73 

assuntos e considerações finais, em seguida, agradeceu a todos os presentes pela 74 

participação e abriu a palavra aos prefeitos que queiram sediar a próxima plenária 75 

do CBH-AP, prevista para o primeiro semestre de 2018. O Sr. João Carlos dos 76 

Santos (Prefeito Municipal de Garça) se manifestou oferecendo o município para 77 

sediar a próxima reunião, sendo aprovado por todos. Agradecendo mais uma vez a 78 

todos e nada a mais havendo a tratar o Sr. Daniel Alonso (Presidente) deu por 79 

encerrada a 35ª Reunião Ordinária do CBH-AP. O Presidente finaliza a reunião 80 

agradecendo a todos pelo excelente ano de 2017 e ressalta novamente a 81 

importância da participação de todos nas discussões do Comitê, considerando a 82 

última reunião do ano muito proveitosa. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 83 

deu por encerrada a reunião. 84 


