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CBH-ALPA  

Ata da 33ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA 1 

 2 

Data: 02 de junho de 2015 3 

Local: Secretaria da Educação – Pilar do Sul  4 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 033/2015 5 

 6 

ABERTURA  7 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a trigésima terceira Reunião Extraordinária do CBH-ALPA, 8 

sendo composta a mesa de trabalho pela diretoria do Comitê: Presidente Sr. José Carlos do Nute Rodrigues, 9 

Vice-Presidente Sra. Priscila Silvério Sleutjes e Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub, pela Sra. Janete 10 

Pedrina de Carvalho Paes, Prefeita de Pilar do Sul, o vice prefeito Angelo Paiotti, assim como os demais 11 

membros titulares e suplentes do comitê. Abrindo a reunião, após os cumprimentos e agradecimentos formais, 12 

o Sr. Presidente passou a palavra a anfitriã Sra Janet Pedrina de Carvalho, que deu as boas-vindas a todos e 13 

posteriormente passou a palavra ao vice-prefeito que também fez seus agradecimentos.  14 

 15 

APROVAÇÃO DA ATA 16 

Antes da ata da última reunião ser aprovada Sr. David pediu a palavra mencionou a realização do processo 17 

eleitoral do Biênio 2015/2016, comentou sobre a representatividade da entidade OAB como sociedade civil, 18 

solicitou que a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais verificasse a legalidade deste assunto em relação 19 

ao ofício CRHI nº 161 de 2012, que relacionou alguns órgãos que somente tem direito a voz e não a voto e a 20 

OAB é um deles. O Sr. Benedito Rolim representante da OAB pediu a palavra e esclareceu que a OAB entrou 21 

com mandato de segurança e conseguiu assento no Conselho Estadual, dessa forma poderia ser representante 22 

no CBH portanto, ficou decidido que a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais analisará e emitirá um 23 

parecer na próxima reunião plenária. Aprovada a Ata 38ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA realizada no dia 24 

dezenove de março de dois mil e quinze, no município de Paranapanema. 25 

 26 

INFORMES 27 

Com a palavra Sr. David Franco Ayub, citou os informes da Secretaria Executiva: 1.Entrega dos Planos 28 

Municipais de Saneamentos Regional e Municipal no dia 07 de maio de 2015. 2.Reunião do Fórum Paulista 29 

de Comitês de Bacias Hidrográficas dia 09 de junho de 2015 em Sorocaba no Parque Tecnológico, com a 30 

seguinte pauta: Apresentação do Fórum Paulista, Funcionamento e Desafios; Apreciação e discussão da 31 

Deliberação 149/2015 do COFEHIDRO; Eleição da coordenação do Fórum Paulista. 3. DAEE – Ato 32 

Declaratório é um instrumento legal definido na Portaria DAEE Nº 1800/2013, Ret-Ratificada no DOE de 33 

07/03/2015, com o prazo para cadastramento do Ato Declaratório de 01/07/2013 a 30/06/2017. Maiores 34 

informações pelo site http://www.atodeclaratorio.daee.sp.gov.br/. 4. Dia Mundial do Meio Ambiente é 35 

comemorado anualmente em 5 de Junho e o tema deste ano é “Água e Desenvolvimento Sustentável”. 5. 36 

Encontro Nacional de Comitês de Bacia – ENCOB 2015 será realizado no estado de Goiás no município de 37 

Caldas Novas nos dias 04 à 09 de outubro. 6. Seminário da Agricultura Irrigada dia 30 de julho na Câmara 38 

Municipal de Itapetininga. Dando continuidade a ata foi realizada uma palestra com o Sr. Ricardo Garcia 39 

representante da Prefeitura Municipal de Fartura com o tema Conservação do Solo e da Água.  40 

 41 

DELIBERAÇÕES 42 

O Sr. Presidente passou a palavra ao Senhor Mauro Nalesso coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, 43 

Gerenciamento e Avaliações, que fez a apresentação da Deliberação CBH-ALPA nº 131 de 02 de junho de 44 

2015, que indica prioridades de investimento ao FEHIDRO e dá outras providências mencionou os projetos 45 

aprovados e em carteira. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, pediu 46 

a palavra o Sr. Benedito Rolim representante da OAB que se manifestou abstendo da votação. A deliberação 47 

foi aprovada pelo plenário. Dando sequência foi apresentado pela Sra. Daniella Marques coordenadora da 48 

Câmara Técnica de Educação Ambiental a Deliberação CBH-ALPA nº 132 de 02 de junho de 2015, que aprova 49 

transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2015 para a sub-conta do FEHIDRO do Comitê do 50 

Médio Paranapanema, discorreu sobre a deliberação e enfatizou o trabalho realizado da Câmara Técnica de 51 
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Educação Ambiental neste evento as ações já realizadas como a conhecimento do CBH-ALPA através do 52 

relatório de situação, estabelecer parcerias e com isso concretizar as ações através de orientações técnicas e 53 

simpósios. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, pediu a palavra o 54 

Sr. Benedito Rolim representante da OAB que se manifestou abstendo da votação. A deliberação foi aprovada 55 

pelo plenário. 56 

 57 

ASSUNTOS GERAIS 58 

Pediu a palavra o Sr. David e mencionou sobre as vagas subsidiadas pelo CBH-ALPA  para participação no 59 

Diálogo que serão somente seis vagas e os interessados deverão procurar a Secretaria Executiva de acordo 60 

com os critérios estabelecidos para preenchimento da vaga aproveitou e convidou para o  Seminário de 61 

Resíduos Sólidos que posteriormente será divulgado pelo e-mail. Pediu a palavra a Sra. Priscila que relatou 62 

sobre os trabalhos do grupo da cobrança e da necessidade de reunirem para realinhar as entidades que 63 

participam efetivamente do Grupo, mencionou que as considerações encaminhadas para  para adequação da 64 

Fundamentação da Cobrança estão em andamento. Dando continuidade à pauta, ficou definido que a próxima 65 

reunião do comitê será realizada no município de Tejupá. Finalizando o Sr. Presidente do CBH-ALPA 66 

procedeu o encerramento da reunião. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia 67 

Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do 68 

Comitê, será publicada no Diário Oficial do Estado.                                                          69 
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