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ATA CBH-AP/003/2019 1 
Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, no salão do Alves Hotel, em 2 
Marília/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 38ª reunião ordinária do Comitê 3 
das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe (CBH-AP). Iniciando os trabalhos o Sr. 4 
Daniel Alonso (presidente) dá boas-vindas aos presentes e passa a palavra ao Vice-5 
Presidente do Comitê. Sr. Luís Sergio de Oliveira (ABRH), dá as boas-vindas e agradece 6 
a presença de todos. O Presidente passa a palavra para o Secretário Executivo do Comitê, 7 
Sr. Denis Araujo (DAEE). Sr. Denis, agradece a presença de todos e deseja uma boa 8 
reunião. Após breve comentário sobre a pauta da reunião, informou a existência de 9 
quórum, e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior. Cumpridas 10 
as formalidades, o Presidente declara aberta a 38ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Em 11 
seguida, o Presidente coloca em votação a dispensa da leitura da ata, sendo aprovada por 12 
todos. Coloca a Ata em apreciação, não havendo manifestações, o Presidente colocou a 13 
ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr. Daniel Alonso 14 
(presidente) solicita ao Secretário Executivo, Sr. Denis, que faça os informes do Comitê: 15 
1) Foi realizado de 14 a 16 de agosto o XVII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 16 
em Recursos Hídricos, em São Pedro/SP. Vídeo. 2) No dia 10 de outubro o CBH AP 17 
realizou, com o apoio da CETESB, o I Workshop de Licenciamento Ambiental do CBH-AP, 18 
dentro de uma proposta de capacitação permanente do Comitê. 3) XXI ENCOB – 19 
Participação de membros do Comitê. Tema: #FalaComitê onde comitês do Brasil, 20 
apresentaram, por região, experiências exitosas. Após os comentários, o Presidente passa 21 
a palavra ao Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, Sr. Emilio 22 
Prandi, DAEE, para apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2019: 23 
Ano base 2018 do CBH-AP. Após apresentação o Presidente abre a palavra aos membros 24 
do plenário para suas considerações. Feitas as considerações o Presidente convida o Sr. 25 
Carlos Camargo, DAEE, para apresentação dos Resultados do I Workshop de 26 
Licenciamento Ambiental do CBH-AP. Após apresentação o Presidente abre a palavra aos 27 
membros para suas considerações. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Daniel Alonso 28 
(presidente) convidou o Coordenador da CT-PA, Sr. Emilio Prandi (DAEE), para apresentar 29 
a Deliberação ad referendum CBH-AP/217/2019 de 30/08/2019 que aprova o Relatório de 30 
Situação dos Recursos Hídricos 2019: Ano base 2018 do CBH-AP. Após a apresentação, 31 
o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário. Sem 32 
manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Na 33 
sequencia o Sr. Presidente convidou novamente o Coordenador da CT-PA, Sr. Emilio 34 
Prandi (DAEE), para apresentar a Deliberação ad referendum CBH-AP/218/2019 de 35 
23/09/2019 que indica projeto em carteira hierarquizado e pontuado pela Deliberação CBH-36 
AP/216/2019 de 29/07/2019 para a tomada de recursos do FEHIDRO 2019 (compensação 37 
financeira). Após a apresentação, o Sr. Daniel Alonso (presidente) abriu a palavra para 38 
as considerações do plenário. Após as manifestações, colocou a Deliberação em votação, 39 
sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta da reunião o Sr. Daniel Alonso 40 
(presidente) abriu a palavra para os membros do plenário para outros assuntos e 41 
considerações. Finalizada as manifestações, o Presidente passa a palavra para os 42 
integrantes da mesa e para a Diretoria, para suas considerações finais, em seguida o 43 
Presidente do Comitê, Sr. Daniel Alonso, informa que a próxima reunião do Comitê está 44 
prevista para ser realizada em fevereiro de 2020, assim abre a palavra aos Prefeitos que 45 
queiram sediar a próxima reunião do Comitê e o Prefeito de Sagres coloca o município a 46 
disposição. Finalizado os assuntos, o Sr. Daniel Alonso (presidente) deu por encerrada a 47 
38ª Reunião Ordinária do CBH-AP. 48 


