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Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, no Centro 2 

de Convivência do Idoso, em Sagres/SP, conforme convocação prévia, foi 3 

realizada a 37ª reunião ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 4 

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

(presidente) dá boas-vindas aos presentes, agradecendo ao prefeito Ricardo 6 

Rived Garcia pela acolhida ao Comitê, declarando aberta a 37ª Reunião 7 

Ordinária do CBH-AP. O Prefeito de Sagres, Sr. Ricardo Rived Garcia, 8 

anfitrião nessa ocasião, agradeceu a presença de todos no município 9 

desejando que se sintam à vontade, finalizou desejando uma boa reunião. Na 10 

sequência, Sr. Daniel Alonso (presidente), passa a palavra para o Presidente 11 

da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (AMNAP), Sr. 12 

Alexandre Passoni Antonio, Prefeito de Tupi Paulista. O Sr. Alexandre se 13 

diz muito feliz por estar presente nesta última reunião do ano ressaltando a 14 

importância da presença de todos. Na sequência, o Vice-Presidente do 15 

Comitê, Sr. Luis Sergio de Oliveira (ABRH),  dá as boas-vindas, agradece a 16 

presença de todos e fala da implantação da cobrança de recursos hídricos no 17 

comitê, importante instrumento de gestão para as bacias hidrográficas. O Sr. 18 

Daniel Alonso (presidente) passa a palavra para o Secretário Executivo do 19 

Comitê, Sr. Denis Araujo (DAEE). Sr. Denis, agradece ao prefeito de Sagres 20 

por acolher a reunião do comitê e ao presidente da AMNAP pela sua 21 

participação. Após breve comentário sobre a pauta da reunião, informou a 22 

existência de quorum, e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da 23 

reunião anterior. O Presidente coloca em votação e dispensa da leitura da ata, 24 

sendo aprovada por todos. Colocada a ata em discussão, e Sr. Sérgio Oliveira 25 

(ABRH),  levanta duas demandas da reunião anterior, a reunião das CTs com 26 

o IPT e a publicação do Boletim sobre Nitrato. Sr. Denis Araujo (secretário 27 

executivo), responde que a reunião ainda está em processo de articulação e o 28 

boletim está para ser publicado. Encerradas as manifestações, o Presidente 29 

colocou a ata em votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo o Sr. 30 

Daniel Alonso (presidente) solicita ao Secretário Executivo, Sr. Denis, que 31 

faça os informes do comitê: 1- Nos dias 20 a 24 de agosto foi realizado o 20º 32 

Encontro Nacional de Comitê de Bacias, em Florianópolis/SC. Participaram 33 

do evento cerca de 1.000 pessoas. Representantes do Comitê e da Diretoria do 34 

CBH estiveram presentes. 2- No dia 28 de agosto foi realizado, no auditório 35 

da Agronomia da Unimar, em Marília, o 2º Workshop Conservação do Solo e 36 

da Água na Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, com o tema: Defesa 37 

Agropecuária, Universidade, Meio Ambiente e Setor Industrial, juntos 38 

cuidando do bem-estar da sociedade. 3- De 24 a 26 de setembro foi o 39 
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realizado o XVI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 40 

Hídricos, com o tema “A Resposta está na Natureza”, vários representantes do 41 

Comitê participaram. 4- De 1 a 3 de outubro membros do CBH participaram 42 

do Encontro Integrado da Bacia do Paranapanema, realizado em Avaré/SP. 5- 43 

No dia 4 de outubro, membros da secretaria executiva participaram de reunião 44 

em São Paulo, para tratar de atualizações do Sistema de Cobrança pelo Uso da 45 

Água do DAEE, que serão implantadas pela PRODESP. 6- No dia 9 de 46 

outubro a Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizou em Garça, a 47 

oficina sobre o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, 48 

onde vários representantes do Comitê e a Diretoria participaram. 7- Nos dias 49 

8 e 9 de novembro representantes do Comitê participaram do Encontro 50 

Regional “o Brasil que cuida de suas águas: construindo as bases para o 51 

programa nacional de revitalização de bacias hidrográficas” – São Paulo, 52 

promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. 8- Nos dias 12 e 13 de 53 

novembro representantes da secretaria executiva do Comitê participaram do 54 

Seminário Internacional de Reuso da Água, promovido pela ABES em São 55 

Paulo. 9- No próximo dia 19 de dezembro será realizada a última Reunião do 56 

CRH de 2018, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Finalizados os 57 

informes o Sr. Daniel Alonso (presidente) faz algumas considerações sobre a 58 

implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no Comitê e convida 59 

o Sr. Emilio Prandi, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e 60 

Avaliação (CT-PA) para apresentar mais detalhadamente o assunto. Com a 61 

palavra, o coordenador da CT-PA, Sr. Emílio Prandi, inicia sua apresentação 62 

falando sobre os instrumentos de gestão previstos na Lei 7663/91, como a 63 

outorga, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e o enquadramento dos 64 

corpos d’água. Sr. Emílio, ressalta a outorga eletrônica implantada pelo 65 

DAEE que deve facilitar e agilizar o processo para os usuários. O Sr. Denis 66 

Araujo (secretário executivo), complementa a fala do Sr. Emílio, dizendo que 67 

na outorga eletrônica o profissional de engenharia, que emite a ART do 68 

processo, tem responsabilidade pelas informações apresentadas. Esclarece que 69 

o DAEE simplificou a documentação e o trâmite do processo na modalidade 70 

eletrônica. Prosseguindo com a apresentação o Sr. Emílio Prandi, falou 71 

sobre o Plano de Investimento da cobrança de recursos hídricos que o Comitê 72 

terá que aprovar em breve e de como os instrumentos de gestão se integram 73 

com os planos estaduais e municipais, finalizando sua apresentação com a 74 

apresentação da agenda e dos desafios do Comitê para 2019. Após 75 

comentários e manifestações do plenário, e prosseguindo com a pauta, o Sr. 76 

Daniel Alonso (presidente) convidou a secretária executiva adjunta do CBH-77 

AP, Sra. Suraya Modaelli (DAEE), para apresentar a Deliberação CBH-78 
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AP/213/2018 de 29/11/2018, que aprova Procedimentos e Regulamento para 79 

cadastramento e eleição dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil, 80 

do Estado e Municípios, que integrarão o CBH-AP, no período de 2019 a 81 

2020. Após a apresentação, o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra 82 

para as considerações do plenário. Após manifestações, colocou a Deliberação 83 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta da reunião o 84 

Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para os membros do plenário 85 

para outros assuntos e considerações. Dentre outras manifestações, Sr. Luiz 86 

Sergio (vice-presidente), agradece a todos pela presença, parabenizando o 87 

comitê pelo grande trabalho que desenvolveu nestes dois anos de mandato e 88 

aproveita a oportunidade para ressaltar que sua entidade, a Associação 89 

Brasileira de Recursos Hídricos, em assembleia, alterou sua sigla para 90 

ABRHidro, para evitar confusões com outra entidade com a mesma sigla. 91 

Finalizada as manifestações, o Presidente do Comitê, Sr. Daniel Alonso, 92 

Prefeito de Marília, coloca seu município a disposição para receber a próxima 93 

reunião plenária do Comitê em 2019, onde será dada posse dos novos 94 

membros do comitê para o mandato 2019/2020. Agradecendo mais uma vez a 95 

todos os membros fez a entrega em nome do Comitê de Bacias de uma Placa 96 

em homenagem ao Prefeito Municipal de Sagres, Sr. Ricardo Garcia, por 97 

sediar esta reunião. Após as considerações finais dos membros da Diretoria do 98 

CBH, o Sr. Daniel Alonso (presidente) deu por encerrada a 37ª Reunião 99 

Ordinária do CBH-AP. 100 


