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ATA CBH-AP/002/2021 1 

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, as 09h00, na plataforma do Google 2 

Meet, na modalidade Videoconferência, conforme convocação prévia, foi realizada a 35ª 3 

Reunião Extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe. Dando 4 

início, a Secretária Executiva Sra. Suraya Modaelli (DAEE), passou algumas informações e 5 

recomendações sobre a condução da reunião por videoconferência, finalizou informando que a 6 

reunião seria gravada e a presença registada pelo chat. Em seguida passou a palavra para o 7 

Presidente do Comitê, o Prefeito Municipal de Marília, Daniel Alonso, para que assuma a 8 

condução dos trabalhos. Com a palavra o Sr. Daniel Alonso (Presidente) deu boas-vindas aos 9 

prefeitos e membros presentes desejando a todos uma boa reunião e passou a palavra para o 10 

Sr. Luís Sergio (ABRHIDRO), Vice-Presidente do Comitê. Com a palavra, cumprimentou a todos 11 

os presentes e seus colegas do segmento da Sociedade Civil desejando uma ótima reunião. Na 12 

sequência, o Presidente passou a palavra para a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli 13 

(DAEE), que cumprimentou todos os membros e presentes. Na sequência informou a existência 14 

de quórum e em seguida solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, afirmando 15 

que a mesma foi encaminhada previamente aos membros. Em seguida, o Presidente colocou 16 

em votação a dispensa da leitura da ata, não havendo nenhuma manifestação, a proposta foi 17 

aprovada. Na sequência o Presidente coloca a ata em apreciação e votação, não havendo 18 

manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente, Sr. Daniel 19 

Alonso, solicita a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli, que faça os informes do Comitê: 1) 20 

de 19 a 23 de abril foi realizado o protocolo de Projetos para obtenção de Recursos do Fehidro, 21 

foram protocolados um total de 43 Projetos. 2) 20 de abril foi realizada a 1ª Reunião da CT-PA - 22 

Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do Biênio 2021-2022. 3) 06 de maio a Secretaria 23 

Executiva participou da Reunião Extraordinária do CRH – Conselho Estadual de Recursos 24 

Hídricos, onde foi dado posse aos representantes dos municípios. Em seguida a Secretaria 25 

Executiva passou a palavra para o representante dos municípios do CBH-AP/CBH-BT no CRH, 26 

o Prefeito de Garça, Sr. João Carlos dos Santos para suas considerações sobre a reunião. Com 27 

a palavra o Sr. João Carlos dos Santos agradeceu a confiança dos Prefeitos em reconduzi-lo 28 

para representa-los, informou a todos que além da titularidade no CRH, também obteve 29 

sucesso na titularidade do COFEHIDRO – Conselho de Orientação do Fundo Estadual de 30 

Recursos Hídricos, se comprometeu a se empenhar e mantê-los sempre atualizados trazendo 31 

informações e fazendo o melhor para o Comitê. Novamente com a palavra a Secretária 32 

Executiva deu continuidade aos comunicados. 4) 20 de maio técnicos da Secretaria Executiva 33 
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participaram de uma reunião junto a CRHi – Coordenadoria de Recursos Hídricos para tratar da 34 

Cobrança pelo uso da Água. 5) 24 de maio a Secretaria Executiva participou de uma reunião 35 

com a UNESP sobre o Mestrado Profissional, que é uma parceria com do Comitê com a 36 

UNESP. Em breve será realizado um Webinar para apresentação dos trabalhos desenvolvidos 37 

no âmbito da parceria UNESP/COMITÊS DE BACIAS. Após os comunicados, o Presidente 38 

passa a palavra a Sra. Secretária Executiva para apresentar o I Ciclo de Capacitação do CBH-39 

AP. Após a apresentação, prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente convidou o Secretário 40 

Executivo Adjunto e Coordenador da CT-PA o Sr. Emílio Prandi, para apresentar a Deliberação 41 

CBH-AP/231/2021 de 09/06/2021, que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de 42 

investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2021 da Compensação 43 

Financeira/Royalties, destinados ao CBH-AP. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra 44 

para as considerações do plenário, Sr. Luís Sergio de Oliveira (ABRHIDRO) relembrou que 45 

antigamente eram disponibilizados volumes maiores de recursos dos Royalties, sendo que 46 

atualmente este recurso tem diminuído ano a ano. Pediu para que o Sr. João Carlos, Prefeito de 47 

Garça, membro do COFEHIDRO, tentar entender melhor está questão da diminuição do recurso 48 

a fim de esclarecer aos membros do Comitê. Sr. João Carlos (Prefeito de Garça) esclareceu que 49 

o Governo Federal mudou a forma de distribuir este recurso que impactou negativamente no 50 

recebimento dos recursos pelo Estado e consequentemente o Fundo Estadual de Recursos 51 

Hídricos também diminuiu. Após manifestações, o Sr. Presidente colocou a Deliberação em 52 

votação, sendo aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Presidente convidou 53 

novamente o Sr. Emílio Prandi, para apresentar a Deliberação CBH-AP/232/2021 de 54 

09/06/2021, que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de investimentos para a 55 

tomada de recursos do FEHIDRO 2021 - cobrança pelo uso dos recursos hídricos, destinados 56 

ao CBH-AP. Sr. Mario Cesar Marques (Rotary Club de Marília) mencionou a quantidade de 57 

projetos que são inabilitados todos os anos, sugeriu que os municípios capacitem funcionários 58 

concursados, que tenham estabilidade, para que a mudança de gestão não interfira na 59 

qualidade da apresentação dos projetos. Para que quando o Prefeito assuma o mandato no 60 

começo do ano já tenha um responsável na prefeitura que já vem vindo acompanhando e 61 

conhece todo o processo. Sra. Fernanda Buono (Ass. Eng. Arq. e Agrônomos de Tupã e 62 

Região) falou de seu Mestrado Profissional que foi focado na análise dos projetos do FEHIDRO 63 

durante ao longo dos 25 anos do Comitê. Sugeriu que a Secretaria Executiva do Comitê faça um 64 

levantamento do motivo das inabilitações de anos anteriores para que possa ser feito 65 

capacitações e treinamentos baseados nestes motivos. Finalizou informando que seu artigo com 66 

os resultados da Bacia foi aprovado em uma revista do Nordeste e que assim que publicado irá 67 
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divulgar aos membros do Comitê. Após manifestações do plenário o Sr. Presidente colocou a 68 

Deliberação CBH-AP/232/2021 em votação, sendo aprovada por todos. Na sequência o 69 

Presidente passou a palavra para o Sr. Emilio Prandi para apresentar a Deliberação CBH-70 

AP/233/2021 de 09/06/2021 que aprova diretrizes, procedimentos e critérios para a solicitação, 71 

pontuação e hierarquização de saldo de recursos do FEHIDRO 2021 (cobrança pelo uso dos 72 

recursos hídricos), destinados ao CBH-AP. Após a apresentação, o Presidente abriu a palavra 73 

para as considerações do plenário, após manifestações e esclarecimentos, colocou a 74 

Deliberação CBH-AP/233/2021 em votação, sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a 75 

pauta da reunião, o Sr. Presidente abriu a palavra para os membros do plenário para outros 76 

assuntos e considerações. Sr. Luís Francisco Jordão (Sec. Estadual da Saúde) sugeriu, quando 77 

houver reunião, que os membros do Comitê divulguem dentro de suas entidades o link para que 78 

mais pessoas possam acompanhar e conhecer melhor o trabalho do Comitê. Finalizadas as 79 

manifestações, o Presidente passou a palavra para os integrantes da Diretoria, para suas 80 

considerações finais. O Sr. Luís Sergio (Vice-Presidente) agradeceu a presença de todos. 81 

Parabenizou os tomadores que tiveram seus projetos indicados e os que ficaram em carteira de 82 

projetos e finalizou parabenizando a todos os membros da Sociedade Civil pelos 100% de 83 

participação das entidades na presente reunião. Com a palavra a Sra. Suraya Modaelli 84 

(Secretária Executiva) agradeceu a presença de todos e colocou a Secretaria Executiva a 85 

disposição para eventuais esclarecimentos aos membros do Comitê.  Finalizado os assuntos, e 86 

sem mais a tratar, o Sr. Presidente, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 87 

35ª Reunião Extraordinária do CBH-AP. 88 


