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ATA CBH-AP/002/2020 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, as 09h00, na plataforma do 

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

realizada a 40ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí 

e Peixe. Dando início, a Secretária Executiva Adjunta Sra. Suraya Modaelli (DAEE), 

passou algumas informações e recomendações sobre a condução da reunião por 

videoconferência, finalizou informando que a reunião seria 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 do ano, fez outras considerações e 

deu boas-vindas aos membros presentes, desejou a todos uma boa reunião passando a 

palavra para o Sr. Luís Sergio (ABRHIDRO), Vice-Presidente do Comitê. Sr. Luis 

relembrou que dia 19/12/2020 o CBH-AP completa 25 anos e podemos considerar como 

presente especial a estação de tratamento de esgoto de Marília que é um benefício para 

as Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe como um todo. O Vice-Presidente finalizou sua fala 

fazendo mais algumas considerações e desejou a todos uma ótima reunião. Em seguida, 

o Sr. Presidente informou a todos, que o Presidente da República estará presente na 

inauguração da ETE, que também contará com uma visita técnica do Ministro do 

Desenvolvimento Regional. Sr. Daniel frisou a importância da inauguração e convidou os 

membros do Comitê para estarem presentes neste dia. Na sequência, o Presidente 

passou a palavra para o Secretário Executivo, Sr. Denis Araujo (DAEE), que 

cumprimentou todos os presentes, falou da importância da conclusão da ETE para a 

bacia e finalizou desejando a todos uma boa reunião. Na sequência, o Secretário 

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

reunião anterior, uma vez que a mesma foi encaminhada previamente aos membros. 

Cumpridas as formalidades, o Presidente declara aberta a 40ª Reunião Ordinária do CBH-

AP. Em seguida, o Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da ata, não 

havendo nenhuma manifestação, a proposta foi aprovada. Na sequência o Presidente 

coloca a Ata em apreciação e votação, não havendo manifestações, a ata foi aprovada 

por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente, Sr. Daniel Alonso, solicita ao Secretário 

Executivo, Sr. Denis Araujo, que faça os informes do Comitê: 1) 20 de agosto a SIMA - 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, por meio da CRHI – Coordenadoria de 

Recursos Hídricos, lançou o Webinar “Programa Permanente de Capacitação em Gestão 

de Recursos Hídricos (Capacita SIGRH)”, com objetivo de aperfeiçoamento dos técnicos 
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e demais atores que participam da gestão de projetos e ações da água. 2) 27 de agosto a 

Secretaria Executiva enviou um questionário aos membros do Comitê, com intuito de 

subsidiar a elaboração do Plano de Comunicação do CBH-AP, que é uma das metas do 

Procomitês. 3) 17 se setembro a ANA – Agência Nacional de Águas, realizou com a 

participação da Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, o Webinar “Trilhas de 

Aprendizagem para os Comitês de Bacias”, selecionado para aqueles que atuam nos 

Comitês de Bacias. 4) 20 de outubro foi realizada a reunião do CRHI com as Secretarias 

Executivas dos Comitês e Agências de Bacias. 5) de 20 a 22 de outubro o CBH-AP em 

parceria com o CBH-MP, promoveu junto a FUNDAG a Capacitação Técnica de Usuários 

de Recursos Hídricos. 6) 22 de outubro a SIMA promoveu uma live do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH 2020-2023). 7) 12 de novembro foi realizada a reunião do 

Parque Aguapeí. 8) 25 de novembro o CBH-AP em parceria com o CBH-MP, promoveu 

junto a FUNDAG, o curso online Plano Diretor de Controle de Erosão Rural. 9) 01 de 

dezembro foi realizada a reunião extraordinária do CRH - Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos. 10) de 01 a 03 de dezembro foi realizado o 22º ENCOB - Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, no formato online. Após os comunicados, o 

Presidente convidou o Sr. Emilio Prandi, Coordenador da CT-PA, para apresentar o 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, ano base 2019, do CBH-AP. Após a 

apresentação, foi aberta a palavra para as considerações do plenário. Sra. Suraya 

Modaelli informou que membros do comitê solicitaram a numeração das páginas e uma 

referência de onde saíram os dados apresentados. Sem mais manifestações, o 

Presidente convidou a Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adjunta para 

apresentar o Plano de Comunicação de 2021 a 2023 do CBH-AP. Após a apresentação, 

foi aberta a palavra para as considerações do plenário. Sr. Luís Sergio (ABRHIDRO) 

sugeriu que seja feito através do Plano de Comunicação, a divulgação da obra da ETE de 

Marília utilizando-se de vídeos, fotos, etc. Sr. Luis sugeriu também que as reuniões do 

Comitê, que estão sendo online, sejam mais amplamente divulgadas para que o público 

participe e conheça melhor o trabalho do Comitê. Sr. Daniel Alonso, Prefeito de Marília e 

Presidente do CBH-AP, se comprometeu, a usar a logo do CBH-AP nas próximas 

divulgações que a prefeitura fara da ETE. Sr. Mario Cesar (Rotary Club de Marília), 

sugeriu construir conteúdos específicos às diversas entidades para que elas conheçam o 

Comitê, sugerindo também criar um grupo para trabalhar em cima deste Plano de 

Comunicação. Sem mais manifestações, o Sr. Presidente convidou o Sr. Emilio Carlos 

Prandi (DAEE), coordenador da CT-PA, para apresentar a Deliberação ad referendum 
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CBH-AP/225/2020 de 19/10/2020, que indica prioridades de investimentos para o saldo 

de recursos do FEHIDRO 2020 da Compensação Financeira/Royalties, destinados ao 

CBH-AP. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra para as considerações do 

plenário, sem manifestações, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente passou novamente a palavra 

pra o Sr. Emilio Prandi para apresentar a Deliberação CBH-AP/226/2020 de 07/12/2020, 

que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, ano base 2019, do CBH-

AP. Após apresentação e sem manifestações do plenário o Sr. Presidente colocou a 

Deliberação CBH-AP/226/2020 em votação, sendo aprovada por todos. Na sequência o 

Presidente passou a palavra para a Sra. Suraya Modaelli para apresentar a Deliberação 

CBH-AP/227/2020 de 07/12/2020 que aprova o Plano de Comunicação 2021/2023 do 

CBH-AP. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra para as considerações do 

plenário, sem manifestações, colocou a Deliberação CBH-AP/227/2020 em votação, 

sendo aprovada por todos. Na sequência passou a palavra para o Sr. Carlos Camargo 

(Secretaria Executiva do CBH-AP), para apresentar a Deliberação CBH-AP/228/2020 de 

07/12/2020 que aprova Procedimentos e Regulamento para cadastramento e eleição dos 

Representantes das Entidades da Sociedade Civil, do Estado e Municípios, que 

integrarão o CBH-AP, no período de 2021 a 2022. Após a apresentação, o Presidente 

abriu a palavra para as considerações do plenário, sem manifestações, colocou a 

Deliberação CBH-AP/228/2020 em votação, sendo aprovada por unanimidade. 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 passou a palavra para os integrantes da Diretoria, para suas considerações 

finais. Finalizado os assuntos, e sem mais a tratar, o Sr. Presidente, agradeceu a 

participação de todos e deu por encerrada a 40ª Reunião Ordinária do CBH-AP. 
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