
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP - 1/4 

 

Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
http://cbhap.org/ 

secretaria@cbhap.org 

ATA CBH-AP/001/2019 1 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, as 13h30, conforme convocação 2 

prévia, no salão do Alves Hotel, em Marília/SP, realizou-se a 32ª reunião 3 

extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. A 4 

reunião foi iniciada com uma breve retrospectiva sobre o Comitê. Com a palavra a 5 

Sra. Suraya Modaelli (DAEE), lembrou que o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 6 

Rios Aguapeí e Peixe, foi instalado em dezembro de 1995, e é composto por 14 7 

representantes dos Municípios, 14 representantes da sociedade civil e 14 8 

representantes de Órgãos do Estado. Ressaltou que cumprindo o calendário eleitoral 9 

aprovado pela plenária do Comitê, foram realizadas as reuniões setoriais para a 10 

indicação das entidades que comporão o plenário do Comitê para 2019/2020. Assim 11 

passou a leitura das entidades eleitas pela sociedade civil, pelos municípios e 12 

órgãos do Estado, titulares e suplentes, declarando todos empossados, conforme 13 

lista anexa a esta ATA. Prosseguindo enfatizou que a diretoria do CBH AP é 14 

composta por um Presidente, um Vice-Presidente, um secretário executivo e um 15 

secretário executivo adjunto. Informou que durante as reuniões setoriais foram 16 

indicados para compor a Diretoria do CBH AP para o mandato de 2019/2020, como 17 

presidente, o Prefeito Municipal de Marília, Sr. Daniel Alonso, para vice-Presidente, o 18 

Sr. Luís Sergio de Oliveira, representante da ABRHIDRO, para secretário executivo 19 

o Sr. Denis Emanuel de Araujo, do DAEE e para secretária executiva adjunta a Sra. 20 

Suraya Modaelli, também do DAEE. Feita a leitura das indicações colocou em 21 

votação a eleição da Diretoria do CBH AP conforme indicado pelos segmentos que 22 

compõem o Comitê, sendo aprovada por unanimidade. Neste momento convidou a 23 

diretoria eleita do CBH AP para tomar assento a mesa e passou a palavra para o 24 

Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, o Prefeito 25 

Municipal de Marília, Daniel Alonso, para que assuma a condução dos trabalhos. 26 

Com a palavra o Sr. Daniel (Presidente) fez os agradecimentos pela sua 27 

recondução a Presidência do Comitê. Em suas considerações iniciais ressaltou a 28 

importância dos trabalhos do Comitê para o desenvolvimento da Bacia Hidrográfica. 29 

Falou sobre os desafios que o comitê tem pela frente e da necessidade do apoio e 30 

participação de todos, finalizou destacando o andamento das duas obras de 31 

tratamento dos esgotos de Marília, previstas para serem entregues no final deste 32 

ano, convidando a todos para assistir um vídeo. Prosseguindo passou a palavra para 33 

o Vice-Presidente Sr. Luís Sérgio, para suas considerações. Com a palavra, 34 

agradeceu a confiança dos representantes da sociedade civil em reconduzi-lo a vice 35 

presidência, ressaltando o papel da sociedade civil na superação dos desafios que a 36 

gestão de recursos hídricos apresenta ao Comitê, em especial a cobrança pelo uso 37 

da água nas bacias.  Com a palavra, o Sr. Daniel Alonso (Presidente) justificando a 38 

ausência do Secretário Denis E. Araujo, passou a palavra a Sra. Suraya Modaelli 39 

(secretária executiva adjunta) para início dos trabalhos. Com a palavra a Sra. 40 

Suraya (DAEE) agradeceu em nome do secretário Denis a confiança no DAEE para 41 

continuidade na secretaria executiva e iniciando a pauta da reunião informou a 42 

existência de quórum para a realização da mesma. Prosseguindo, e considerando os 43 

novos membros do Comitê, fez uma breve consideração sobre o funcionamento do 44 
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plenário. Esclareceu que os documentos que serão apreciados nas reuniões são 45 

encaminhados por e-mail e ficam disponíveis no site do Comitê, sendo que a 46 

responsabilidade por imprimir e ler os documentos é responsabilidade de cada 47 

membro. Também ressaltou que cada membro titular tem um membro suplente que 48 

o substitui em caso de ausência ou impedimento, e a responsabilidade por avisar o 49 

suplente para que ele compareça a reunião para representar o setor é do membro 50 

titular. Feitos os esclarecimentos e passando ao primeiro item de Pauta, 51 

considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros 52 

junto com a convocação desta reunião, solicitou a dispensa da leitura da Ata e 53 

estando o plenário de acordo colocando a mesma a sua aprovação. Com a palavra, 54 

o Sr. Daniel Alonso (Presidente), colocou em votação a dispensa da leitura da ATA, 55 

sendo aprovada por todos. Aberta a palavra aos membros o Sr. Vandir Pedroso 56 

(FIESP) solicitou a inclusão na ata de sua fala sobre a aplicação dos recursos da 57 

cobrança pelo uso da água nas bacias. Após a manifestação do plenário, o Sr. 58 

Presidente colocou em votação a aprovação da ATA, sendo aprovada por todos. 59 

Prosseguindo passa a palavra para a Secretária Executiva Adjunta para os 60 

comunicados do dia. A Sra. Suraya Modaelli (secretária executiva adj) faz os 61 

comunicados da Secretaria Executiva, sendo: 1) No dia 19 de dezembro o Conselho 62 

Estadual de Recursos Hídricos se reuniu em São Paulo, para apreciar o relatório das 63 

atividades das câmaras técnicas do Conselho entre outros assuntos. Com a palavra 64 

o Prefeito João Carlos (Garça), representante no Conselho Estadual de Recursos 65 

Hídricos, fez um breve relato da pauta da reunião. Ressaltou que as deliberações 66 

basicamente foram do COFEHIDRO. Outra deliberação foi quanto a alteração do 67 

Plano de Aplicação do FEHIDRO, em função da aprovação da Lei que altera a 68 

distribuição dos recursos dos royalties de energia.  2) No dia 18 de janeiro foi 69 

empossado o Conselho Consultivo do Parque Estadual do Aguapeí, cuja sede fica 70 

instalada no município de Nova Independência. O Comitê recebeu um oficio 71 

solicitando a indicação de um representante titular e um suplente. Por conta do 72 

processo eleitoral, na próxima reunião esta indicação será discutida pelo Comitê. 3) 73 

No dia 4 de fevereiro representantes da Secretaria Executiva participaram de 74 

reunião na Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado. Na ocasião foram 75 

passadas orientações relativas a emissão dos boletos da cobrança pelo uso da 76 

água, considerando a mudança do CNPJ e afins da Secretaria de Estado. 4) Hoje 77 

pela manhã durante a reunião preparatória do segmento dos Prefeitos foram eleitos 78 

os representantes dos municípios para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A 79 

representação se dá por onze (11) grupos de comitês, sendo que o CBH AP e o 80 

CBH TB elegem um prefeito titular e um suplente. Para este mandato, considerando 81 

a alternância entre os comitês, o CBH AP deve indicar o representante suplente. 82 

Assim, os prefeitos reunidos elegeram para esta representação o Prefeito Municipal 83 

de Garça, Sr. João Carlos. Finalizado os comunicados o Sr. Claudio (CATI) solicitou 84 

o apoio do Comitê para reverter o processo de venda do prédio da CODASP, que 85 

abriga vários órgãos do Estado como a CATI, CETESB e APTA, em Marília. 86 

Esclareceu que está sendo realizado um edital para a venda de vários prédios da 87 

Empresa para pagamento de uma ação judicial. Com a palavra o Sr. Daniel Alonso 88 
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(presidente) fez uma breve consideração sobre o tema e se comprometeu em 89 

verificar o que pode ser feito em apoio a CATI. Prosseguindo com a pauta, o Sr. 90 

Daniel Alonso (presidente) lembrou que em novembro de 2018 foi iniciada a 91 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos do CBH AP. Assim, passou a palavra para 92 

a Secretaria Executiva para que apresentação o relatório sobre a Cobrança pelo uso 93 

da água nas UGRHIs 20 e 21. Após breve consideração sobre a cobrança pelo uso 94 

da água solicitou ao Sr. Carlos Camargo, membro da secretaria executiva para 95 

fazer a apresentação das informações. Com a palavra o Sr. Carlos Camargo 96 

(secretaria executiva) ressaltou que no total o CBH AP conta com 179 usuários, com 97 

usos passiveis de cobrança. Assim, no ano de 2018 foram arrecadados R$ 98 

469.812,70 relativos a cobrança de novembro e dezembro. Registramos nestes 99 

meses a inadimplência de 18 usuários. Informou que a secretaria está fazendo o 100 

levantamento e entrando em contato com os usuários, sendo que na Deliberação, 101 

que será apreciada a seguir pelo plenário será apresentada a previsão de recursos a 102 

serem arrecadados em 2019. Com a palavra o Sr. Daniel Alonso (presidente) 103 

agradeceu a apresentação dos informes sobre a cobrança e passando ao próximo 104 

item de pauta, ressaltou a importância das Deliberações que serão apreciadas, 105 

assim, passou a palavra ao Sr. Emilio Carlos Prandi, coordenador da Câmara 106 

Técnica de Planejamento e Avaliação, para apresentar a Deliberação CBH-107 

AP/214/2019 de 27/02/2019 que aprova Plano de Ação e Programa de Investimento 108 

do CBH-AP. Com a palavra o Sr. Emilio C. Prandi (coordenador) esclareceu que a 109 

aprovação deste documento é uma exigência do Fundo Estadual de Recursos 110 

Hídricos, anualmente o Comitê deve elaborar seu plano de ação e investimentos 111 

com os recursos da cobrança pelo uso da água. Aberta a palavra e após as 112 

manifestações do plenário o Sr. Daniel Alonso (presidente) colocou em votação a 113 

Deliberação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo, com a palavra o Sr. Emilio 114 

Prandi, (coordenador da CTPA), apresentou a Deliberação CBH-AP/215/2019 de 115 

27/02/2019, que aprova as diretrizes, procedimentos e critérios para a solicitação, 116 

pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 2019 (compensação 117 

financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados ao CBH-AP. 118 

Iniciando a Sra. Suraya Modaelli (secretaria executiva) fez uma breve apresentação 119 

sobre os documentos necessários e prazos para apresentação de projetos ao 120 

FEHIDRO 2019. Prosseguindo o Sr. Emilio C. Prandi (coordenador da CTPA) 121 

apresentou os valores previstos para investimento em 2019 bem como as linhas de 122 

financiamento e os critérios de pontuação. Aberta a palavra e após as manifestações 123 

do plenário o Sr. Daniel Alonso (presidente) colocou em votação a Deliberação, 124 

sendo aprovada por todos. Cumprida a nossa pauta foi aberta a palavra aos 125 

membros do Comitê para assuntos Gerais. O Sr. Guilherme Meira (Coopemar) fez 126 

uma consideração referente a apresentação sobre a cobrança feita pelo Sr. Carlos 127 

Camargo, que os produtores rurais ainda não pagam pelo uso da água e ressaltou 128 

que os usos rurais ainda não são passíveis de cobrança. Ressaltou ainda que já 129 

existe uma legislação para pagamentos de serviços ambientais prestados pelos 130 

produtores rurais que são os que conservam os maciais e que até agora não foi 131 

regulamentada, e espera que a sociedade tenha o bom senso de primeiro começar a 132 
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pagar os serviços ambientais, para depois cobrar a agua dos produtores rurais. O 133 

Sr. Mário César (Rotary Marília) ressaltou a importância dos temas tratados na 134 

reunião, em especial sobre as obras de tratamento dos esgotos de Marília, ressaltou 135 

ainda que o início da cobrança pelo uso da água nas bacias requer um compromisso 136 

ainda maior dos membros do comitê, bem como considera muito importante um 137 

trabalho de educação ambiental para esclarecer e informar a população sobre esta 138 

cobrança. Finalizou propondo que o comitê se manifeste sobre a questão colocada 139 

pela CATI. Com a palavra o Sr. Ângelo (Cooperativa Sul Brasil) relatou que o 140 

Conselho de Desenvolvimento Regional, se manifestou com tristeza pela situação 141 

que está passando a CATI, lembrou que a questão política é muito importante neste 142 

processo. O Sr. Wagner (INIFAI) propôs que seja feita uma ampla divulgação sobre 143 

a cobrança pelo uso da água, em especial nas mídias sociais, para valorizar o 144 

trabalho do comitê e a divulgação de projetos financiados pelo FEHIDRO. Com a 145 

palavra o Sr. Vandir Pedroso (FIESP) ressaltou que com a cobrança pelo uso da 146 

água deve ser dada uma atenção especial para a qualidade dos projetos 147 

financiados, bem como na avaliação e no retorno para a Bacia. Considera que a boa 148 

gestão deve aumentar a quantidade e qualidade das nossas águas. O Sr. Helmut 149 

Forster (SIFAESP) destacou que a cobrança reforça a importância do bom uso 150 

destes recursos para a melhoria das águas nas bacias hidrográficas. Após as 151 

manifestações o Sr. Daniel Alonso (presidente) propôs a elaboração de uma moção 152 

solicitando a suspensão do edital que trata sobre a venda do prédio da CODASP em 153 

Marília, sendo aprovado por todos. Prosseguindo abriu a palavra aos municípios que 154 

queiram sediar a próxima reunião do comitê, prevista para julho, sendo aprovado o 155 

município de Osvaldo Cruz para sedia a próxima reunião. Passando a palavra aos 156 

demais membros da diretoria, para suas considerações finais, o Sr. Luís Sergio 157 

(vice-presidente) parabenizou a todos pela reunião e reforçou a expectativa de que 158 

bons projetos sejam apresentados para obtenção de recursos do FEHIDRO 2019. 159 

Aproveitou para falar sobre os materiais que todos os membros receberam no início 160 

da reunião, sugerindo a leitura deles e ressaltou a importância da participação, de 161 

todos interessados em apresentar projeto, na reunião de esclarecimentos do 162 

FEHIDRO que será realizada em abril. Com a palavra a Sra. Suraya Modaelli 163 

(secretária executiva Adjunta) agradeceu o apoio de todos na reunião, colocou a 164 

secretaria executiva a disposição para eventuais esclarecimentos aos membros do 165 

comitê.  Nada mais havendo a tratar o Sr. Daniel Alonso (presidente) agradeceu a 166 

todos pelo apoio e pela presença, e deu por encerrada a 32ª Reunião Extraordinária 167 

do CBH-AP. 168 


