
 
 
 
 
 
 
 

ATA CBH-AP/001/2020 
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte, as 09h00, na plataforma do                   

Google Meet, na modalidade Videoconferência, conforme convocação prévia, foi         

realizada a 39ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí             

e Peixe (CBH-AP). Abrindo os trabalhos, a Secretária Executiva Adjunta Sra. Suraya            

Modaelli (DAEE), comunica que, por conta da pandemia de Covid-19, essa é a primeira              

reunião de Comitê de 2020, passando, na sequência, algumas informações e           

recomendações de como será conduzida a reunião por videoconferência. Sra. Suraya           

finaliza informando que a reunião será gravada e a presença registada pelo chat. Com a               

palavra o Presidente do Comitê, Sr. Daniel Alonso, Prefeito de Marília, pontuou as             

dificuldades encontradas ao longo deste ano, fez outras considerações e deu           

boas-vindas aos membros presentes, passando a palavra para o Sr. Luís Sergio            

(ABRHIDRO) Vice-Presidente do Comitê, que fez suas considerações, cumprimentou a          

todos desejando uma ótima reunião. Em seguida passou a palavra para o Secretário             

Executivo, Sr. Denis Araujo (DAEE), que cumprimentou todos os membros e presentes,            

citou a importância da participação, mesmo diante da pandemia, pois a tecnologia nos dá              

essa oportunidade de estar presente nesse novo modo de reunião. Na sequência            

informou a existência de quórum e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da                

reunião anterior, que já foi encaminhada previamente aos membros. Cumpridas as           

formalidades, o Presidente declara aberta a 39ª Reunião Ordinária do CBH-AP. Em            

seguida, o Presidente coloca em votação a dispensa da leitura da ata, sendo aprovada              

com uma abstenção do Sr. Guilherme Meira (COOP. DOS CAFEICULTORES DA           

REGIÃO DE MARÍLIA) por não estar presente na reunião anterior. Em seguida a Sra.              

Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adjunta, coloca a Ata em apreciação, não havendo            

manifestações, o Presidente colocou a ata em votação sendo aprovada por unanimidade.            

Prosseguindo, o Presidente, Sr. Daniel Alonso, solicita ao Secretário Executivo, Sr. Denis,            

que faça os informes do Comitê:) no dia 28 de janeiro, foi realizada em Marilia a reunião                 

de esclarecimento sobre a apresentação de projetos ao FEHIDRO com a participação de             

representantes de vários municípios. 2) no dia 12/03 a Câmara Técnica de planejamento             

e avaliação se reuniu para analisar e pontuar os projetos apresentados ao comitê para              

obtenção de recursos do FEHIDRO 2020. 3) em 16/03 foi realizado, em Marília, pelo IPT               

e pelo instituto geológico um seminário para apresentação dos resultados do projeto            

intitulado delimitação das zonas potenciais à contaminação por nitrato nas águas           
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subterrâneas dos sistemas aquíferos Bauru e guarani no estado de São Paulo. 4) no dia               

17 de junho o Sr. Emilio Carlos Prandi, coordenador da CTPA, participou de vídeo              

reunião junto a coordenadoria de recursos hídricos, para orientações sobre o plano            

estadual de recursos hídricos e do PAPI (plano de ações e programas de investimentos)              

do FEHIDRO. 5) em 27 de maio a secretaria executiva participou de reunião com a               

coordenadoria de recursos hídricos para esclarecimentos sobre os novos prazos de           

documentos (relatórios de situação, indicação de projetos, etc.), em função da pandemia            

do Covid-19. 6) no dia 7 de julho o secretário executivo e a secretária adjunta               

participaram de uma live promovida pela associação dos engenheiros de Marília e região             

para falar sobre o papel do engenheiro na gestão dos recursos hídricos. 7) cobrança pelo               

uso da água: o conselho estadual de recursos hídricos, em função da pandemia, aprovou              

deliberação adiando por 90 dias os vencimentos dos boletos de abril, maio e junho de               

2020. 8) Devido a pandemia o ENCOB previsto para outubro deste ano em Curitiba/PR              

foi cancelado e sua versão presencial transferida, a princípio, para o ano de 2021. Após               

os comunicados, o Presidente passa a palavra a Sra. Suraya, Secretária Executiva            

Adjunta para apresentar a deliberação ad referendum CBH-AP/220/2020 de 22/06/2020,          

que aprova e disciplina a realização de reuniões não presenciais nas instâncias            

consultivas e deliberativas do Comitê Das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e            

Peixe. Após a apresentação, foi aberta a palavra para as considerações do plenário. Sem              

manifestações, a Deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada por          

unanimidade. Na sequência o Presidente Sr. Daniel Alonso convida o Sr. Emilio Carlos             

Prandi (DAEE), coordenador da CTPA, para apresentar a Deliberação CBH-AP/221/2020          

de 21/07/2020, que aprova plano de aplicação de recursos da cobrança para o exercício              

de 2020. Após a apresentação, o Presidente aproveitou para agradecer os Prefeitos            

presentes e em seguida abriu a palavra para as considerações do plenário, referente a              

Deliberação CBH-AP/221/2020, sem manifestações, colocou a Deliberação em votação,         

sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o Presidente passa a            

palavra pra o Sr. Emilio Prandi para apresentar a deliberação CBH-AP/222/2020 de            

21/07/2020, que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos          

para a tomada de recursos do FEHIDRO 2020 da compensação financeira/royalties,           

destinados ao CBH-AP. Após apresentação e sem manifestações o Sr. Presidente coloca            

a deliberação em votação, sendo aprovada por todos e passa a palavra para o Sr. Emílio                

Prandi para apresentar a deliberação CBH-AP/223/2020 de 21/07/2020 que aprova          

pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos para a tomada de           
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recursos do FEHIDRO 2020 - cobrança pelo uso dos recursos hídricos, destinados ao             

CBH-AP. Após apresentação o Sr. Presidente abre a palavra aos membros para suas             

considerações, feito os questionamentos e considerações, Sra. Suraya Modaelli, solicitou          

que fossem feitas duas votações, sendo a primeira votação para a proposta do projeto de               

demanda induzida junto ao Município de Marília para a obra de tratamento de esgoto com               

o saldo de recursos que vem da cobrança pelo uso da água, proposta essa desenvolvida               

pela câmara técnica, e a segunda votação, aprovação da Deliberação em questão.            

Seguindo, foi aberta a palavra para os membros do plenário para aprovação da proposta,              

e não havendo manifestação, a proposta do projeto foi aprovada, na sequência, coloca             

em aprovação a Deliberação que sem manifestações, também foi aprovada por           

unanimidade. Dando prosseguimento, o Sr. Daniel Alonso, Presidente convida         

novamente o Sr. Emilio Prandi, para apresentar a última deliberação, CBH-AP/224/2020           

de 21/07/2020, que aprova o plano de ações (PA) e o programa de investimentos (PI),               

2020/2023, do CBH-AP. Após apresentação, é aberta a palavras aos membros, e não             

havendo nenhuma manifestação é colocada a deliberação para aprovação, sendo          

aprovada por todos. Cumprida a pauta da reunião o Sr. Presidente, Daniel Alonso abriu a               

palavra para os membros do plenário para outros assuntos e considerações. Finalizada            

as manifestações, o Presidente passa a palavra para os integrantes da Diretoria, para             

suas considerações finais, em seguida o Presidente do Comitê, Sr. Daniel Alonso,            

informou que a próxima reunião está prevista para acontecer no final do segundo             

semestre deste ano. Finalizado os assuntos, e nada mais havendo a tratar, o Sr.              

Presidente, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 39ª Reunião             

Ordinária do CBH-AP. 
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