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ATA CBH-AP/002/2019 1 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezenove, no salão do Alves 2 
Hotel, em Marília/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 33ª reunião 3 
extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-4 
AP). Iniciando os trabalhos o Sr. Daniel Alonso (presidente) dá boas-vindas aos 5 
presentes e passa a palavra ao Vice-Presidente do Comitê. Sr. Luis Sergio de 6 
Oliveira (ABRH), dá as boas-vindas, agradece a presença de todos, tece 7 
comentários sobre a tomada de recursos do FEHIDRO, fala da importância dos 8 
trabalhos realizados pelo comitê e da estação de tratamento de esgoto de Marília 9 
que ele visitou recentemente. O Sr. Daniel Alonso (presidente), diz que quando 10 
assumiu a presidência do Comitê colocou como meta pessoal a solução do 11 
problema de esgoto de Marília. O Presidente passa a palavra para o Secretário 12 
Executivo do Comitê, Sr. Denis Araujo (DAEE). Sr. Denis, agradece a presença 13 
de todos e deseja uma boa reunião. Após breve comentário sobre a pauta da 14 
reunião, informou a existência de quorum, e em seguida solicitou a dispensa da 15 
leitura da ata da reunião anterior. Cumpridas as formalidades, o Presidente declara 16 
aberta a 33ª Reunião Extraordinária do CBH-AP. Em seguida, o Presidente coloca 17 
em votação e dispensa da leitura da ata, sendo aprovada por todos. Coloca a Ata 18 
em apreciação, não havendo manifestações, o Presidente colocou a ata em 19 
votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Daniel Alonso 20 
(presidente) solicita ao Secretário Executivo, Sr. Denis, que faça os informes do 21 
Comitê: 1) No dia 9 de abril foi realizada a reunião de esclarecimento sobre a 22 
apresentação de projetos ao FEHIDRO. Participaram 56 pessoas, representantes 23 
de 48 municípios. 2) Em 14 de junho, o Sr. Emilio Carlos Prandi, coordenador da 24 
CTPA, participou de reunião junto a Coordenadoria de Recursos Hídricos, para 25 
orientações sobre a elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos. 3) 26 
Cobrança pelo uso da água: os comitês aguardam a assinatura de novo contrato 27 
do banco do brasil com a SIMA (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente) para 28 
que possamos fazer a emissão dos boletos de 2019. 4) O Comitê está recebendo 29 
hoje a presença do Gerente de Projetos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 30 
IPT, Sr. Gerson Salviano, que vem entregar um Relatório ao Comitê, bem como 31 
apresentar a Plataforma IPT Pró Municípios. O Secretário passa a palavra ao Sr. 32 
Gerson para suas considerações e entrega do Relatório do Projeto “Mapa de 33 
potencialidade das terras à produção de sedimentos. Área Piloto: unidade de 34 
gerenciamento de recursos hídricos do Rio do Peixe – UGRHI 21”. Em seguida o 35 
Secretário continua com os comunicados do Comitê. 5) Será realizado de 14 a 16 36 
de agosto o XVII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 37 
Hídricos, em São Pedro/SP. Sr. Denis informa que a secretaria executiva 38 
encaminhou e-mail aos membros do comitê disponibilizando 2 vagas com subsídio 39 
(hospedagem e alimentação). Após os comunicados, o Presidente passa a palavra 40 
ao representante do Comitê no CRH, Sr. João Carlos dos Santos, Prefeito de 41 
Garça, para seus comentários sobre o andamento dos trabalhos no Conselho. Após 42 
os comentários do representante do CRH, o Presidente passa a palavra ao 43 
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, Sr. Emilio Prandi, 44 
DAEE, para apresentação da proposta de Projeto Regional do CBH AP, intitulado 45 
“Análise da contaminação do Aquífero Bauru em Bastos - 2ª etapa”. Em seguida o 46 
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Presidente convida a Sra. Natália Poiani Henriques, Presidente do Conselho 47 
Consultivo do Parque Estadual do Aguapeí para sua apresentação sobre o Parque. 48 
Após a apresentação, o Presidente esclarece que a Secretaria Executiva recebeu 49 
a solicitação para que indicasse os representantes do Comitê no Conselho do 50 
Parque, como não tivemos tempo hábil na época para consulta ao Comitê, foram 51 
indicados dois técnicos da Secretaria Executiva para compor o Conselho. No 52 
entanto, neste momento abrimos a palavra para os membros do Comitê que 53 
queiram compor o Conselho. Como não houve interessados, foram mantidos os 54 
membros já indicados sendo, Carlos Camargo e Adilce Fabrão, ambos técnicos do 55 
DAEE, Secretaria Executiva do Comitê. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Daniel 56 
Alonso (presidente) convidou o Coordenador da CT-PA, Sr. Emilio Prandi (DAEE), 57 
para apresentar a Deliberação CBH-AP/216/2019 de 29/07/2019, que aprova 58 
pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos para a tomada de 59 
recursos do FEHIDRO 2019 (compensação financeira e cobrança pelo uso dos 60 
recursos hídricos), destinados ao CBH-AP. Após a apresentação, o Sr. Daniel 61 
Alonso (presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário. Sem 62 
manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 63 
unanimidade. Cumprida a pauta da reunião o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu 64 
a palavra para os membros do plenário para outros assuntos e considerações. 65 
Dentre outras manifestações, Sr. Vicente Oyama (Rotary Club de Osvaldo Cruz), 66 
dentro no contexto da sociedade civil, Sr. Vicente esclareceu que, notou dentre os 67 
membros do Comitê neste segmento o CREA, sendo que o Conselho é uma 68 
autarquia federal, afirmando que já alertou a Secretaria sobre isso para evitar 69 
problemas futuros. Em seguida, Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva 70 
Adjunta, esclareceu que isso já tinha sido percebido, o Comitê fez uma consulta ao 71 
CREA de como enquadrar a personalidade jurídica do Conselho, o CREA 72 
respondeu ao Comitê afirmando que eles não são sociedade civil, mas uma 73 
autarquia federal. Vamos responder ao CREA para que ele tome ciência de como 74 
fica sua situação dentro do Comitê, o CREA deixa de compor a titularidade do 75 
segmento da sociedade civil, seu suplente, a Associação de Engenheiros de 76 
Marilia, assume a titularidade e a suplência da Associação será feita pela própria 77 
Associação, uma vez que o Comitê não compôs uma carteira de suplência (por falta 78 
de entidades presentes) durante o processo eleitoral ocorrido no início deste ano. 79 
Sr. Vandir Almeida (FIESP), ressalta a importância existir uma forma do Comitê 80 
acompanhar a execução e a efetividade dos projetos apresentados ao FEHIDRO. 81 
Sobre o Parque do Aguapeí, seria importante o Conselho se manifestar em como 82 
o Comitê pode ajudar na melhoria da gestão do parque. Sr. Emílio Prandi (DAEE), 83 
Coordenador da CTPA, fala que o Comitê investe e sempre busca investir em 84 
revitalização de bacias, citando alguns projetos existentes e futuros. Finalizada as 85 
manifestações, o Presidente passa a palavra para os integrantes da mesa e para a 86 
Diretoria, para suas considerações finais, em seguida o Presidente do Comitê, Sr. 87 
Daniel Alonso, Prefeito de Marília, coloca seu município a disposição para receber 88 
a próxima reunião plenária do Comitê em 2019. Finalizado os assuntos, o Sr. 89 
Daniel Alonso (presidente) deu por encerrada a 33ª Reunião Extraordinária do 90 
CBH-AP. 91 


