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Ata da 40ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA 1 

 2 

Data: 17 de maio de 2016 3 

Local: Câmara Municipal de Itaí Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 022/2016 4 

ABERTURA  5 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a quadragésima Reunião Ordinária do CBH-ALPA, sendo 6 

composta a mesa de trabalho pelo Presidente do CBH-ALPA Sr. José Carlos do Nute Rodrigues, Vice-7 

Presidente Sra. Priscila Silvério Sleutjes, Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub e também pelo Sr. José 8 

Ramiro, representando o prefeito Municipal de Itaí, assim como os demais membros titulares e suplentes do 9 

comitê. Abrindo a reunião, após os cumprimentos e agradecimentos formais, o Sr. Presidente passou a palavra 10 

ao anfitrião Sr. José Ramiro, que deu as boas-vindas a todos. 11 

 12 

APROVAÇÃO DA ATA 13 

Aprovada a Ata da Reunião Anterior 14 

 15 

INFORMES 16 

Com a palavra o Sr. Cristiano Amorim comentou sobre a instalação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 17 

Paranapanema ocorrida no dia 17 de maio de 1996 e que no dia de hoje comemora vinte anos de existência. 18 

Em seguida passou a palavra para o Sr. David Ayub que mencionou a importância da criação do Comitê, que 19 

nesses vinte anos vem mobilizando lideranças regionais, órgãos de estado, entidades da sociedade civil e 20 

municípios, relatando que desde a instalação do Comitê foram investidos mais de vinte milhões em obras e 21 

estudos na área dos Recursos Hídricos através do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Diante 22 

da comemoração dos Vinte Anos foram entreguem placas de homenagens à primeira Diretoria do Comitê que 23 

participou do processo de instalação: Sr. Hélio de Souza – presidente, Sr. Marco André Ferreira d´Oliveira – 24 

vice-presidente, e Sr. Antônio Francisco da Cunha – secretário executivo. No momento o Sr. Hélio não pode 25 

estar presente, mas será enviada a placa de homenagem. O Sr. Antônio Francisco da Cunha fez uso da palavra 26 

e aproveitou para agradecer a lembrança e reforçar que nesses vinte anos ocorreram muitos avanços na gestão 27 

através do empenho dos membros e também por ser um sistema descentralizado e participativo. Dando 28 

continuidade com os informes Sr. David apresentou a Moção que manifesta apoio à criação da Fundação de 29 

Apoio à Extensão Universitária, tendo em vista seu elevado potencial para contribuir no desenvolvimento 30 

sustentável local, municipal, regional e estadual, gerando vários benefícios para a população e para a gestão 31 

pública. O Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da Moção e foi aprovada por unanimidade.   32 

  33 

DELIBERAÇÕES 34 

Com a palavra a Sr. Priscila apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 136, de 17 de maio de 2016, que aprova 35 

a adequação do Plano de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema até o ano de 36 

2019. Pediu a palavra o Sr. Ricardo Cury e questionou em relação ao penúltimo considerando sobre uma data 37 

citada da deliberação se está correta, o Sr. David disse que vai rever e se necessário irá alterar. Em seguida a 38 

referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo devidamente corrigida e aprovada pelo 39 

plenário. Dando sequência foi apresentado pela Sra. Priscila a Deliberação CBH-ALPA Nº 137 de 17 de maio 40 

de 2016, que altera a Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012, alterada pela Deliberação 41 

CBH-ALPA 123 de 29 de maio de 2014 referente à proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos 42 

usos urbano e industrial dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da Unidade de 43 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Paranapanema (UGRHI-14), Bacia Hidrográfica do Alto 44 

Paranapanema e dá outras providências, a Sra. Priscila  procedeu a leitura da mesma na íntegra, explicou as 45 

modificações exigidas pela coordenadoria de recursos hídricos com o objetivo de prosseguimento no processo 46 

da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo 47 

Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. Em continuação com a pauta o Sr. Mauro Nalesso coordenador 48 

da Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliação apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº. 49 

138, de 17 de maio de 2016 que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO e dá outras providencias. 50 

Antes de apresentar a referida Deliberação o Sr. Mauro reforçou a importância dos tomadores consultarem o 51 
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Plano de Bacia e a Deliberação CBH-ALPA nº 136 em particular o Quadro 12 - Resumo de Investimentos 52 

CBH-ALPA 2016-2019, pois a priorização dos projetos pleiteados serão baseados neste quadro, 53 

posteriormente discorreu sobre os projetos que foram apresentados ao Comitê, visando recursos financeiros a 54 

fundo perdido na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. Pediu a palavra a Sra. Priscila solicitando a 55 

correção do nome do empreendimento do tomador ASPIPP, explicou que o projeto é um trabalho em conjunto 56 

ASPIPP e DAEE que fará o monitoramento de três Bacias que estão em criticidade. O Sr.Vandir representante 57 

da FIESP questionou quais são os Córregos contemplados e quem fará a parte técnica do projeto. A Sra. 58 

Priscila esclareceu que os córregos são: Boi Branco, Carrapato e das Posses, a parte técnica serão os técnicos 59 

do DAEE de São Paulo. Ainda sobre a deliberação o Sr. Vandir reforçou a importância da integração com o 60 

CBH-Paranapanema, os dados obtidos precisam contemplar o Plano Integrado dos Recursos Hídricos e o Plano 61 

de Bacia. O Sr. Mauro esclareceu que é um projeto de interesse do Comitê pois ainda não existem dados 62 

técnicos sobre a realidade dos córregos citados. O Sr. Antonio representante da Prefeitura de Campina do 63 

Monte Alegre questionou se o monitoramento será somente nos locais indicados, pois na Bacia existem outros 64 

pontos que requerem monitoramento, o Sr David respondeu que existem cinco Bacias que estão apresentando 65 

criticidade e diante do valor disponível do FEHIDRO será possível a realização do monitoramento somente 66 

nos córregos citados. Com a palavra o Sr. Cássio representante do Sindicato Rural de Paranapanema sugeriu 67 

incluir no nome do empreendimento o termo Microbacias para não restringir somente aos Ribeirões. O Sr. 68 

Vandir reforçou a importância da Gestão da Bacia Hidrográfica tanto na qualidade como na quantidade de 69 

água para a nossa geração e gerações futuras, questionou sobre os projetos priorizados, se realmente os 70 

recursos aplicados estão contribuindo efetivamente na gestão do Recursos Hídricos e reforçou que os 71 

tomadores devem consultar o Plano de Bacia antes de elaborarem os projetos, o Sr. Mauro esclareceu que os 72 

projetos são analisados e priorizados pela equipe técnica da CT-PGA e verificados se contribuem para os 73 

Recursos Hídricos, citou que vários projetos chegam incompletos, portanto faz-se necessário que os tomadores 74 

invistam no corpo técnico para que elaborem melhor o projeto.  Em seguida a referida deliberação foi colocada 75 

em votação pelo Sr. Presidente, sendo corrigida devidamente e aprovada pelo plenário. Com a palavra a Sra. 76 

Priscila apresentou a Deliberação CBH-ALPA Nº 139 de 17 de maio de 2016 que adequa o coeficiente de 77 

consumo efetivo X6 da Deliberação CBH-ALPA nº. 111 de 31 de outubro de 2012, referente à proposta dos 78 

mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbano, e industrial dos recursos hídricos de domínio do 79 

Estado de São Paulo, no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Alto Paranapanema 80 

(UGRHI-14), Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema e dá outras providências. Em seguida a referida 81 

deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário 82 

  83 

ASSUNTOS GERAIS 84 

Com a palavra o Sr. David comentou sobre a Celebração do Dia Mundial da Água, que contou com a palestra 85 

do Sr. Walter Tesh cujo tema foi Território Comunidade e Participação – Desafios do viver juntos. A Sra. 86 

Daniella coordenadora da CT-EA apresentou o concurso de Produção de Texto e Desenho com o tema Água 87 

x Lixo, lançado no dia Mundial da Água com o objetivo de dar continuidade ao projeto de Educação Ambiental 88 

da CT-EA em parceria com a educação estadual e municipal, o edital e a cartilha estão disponíveis no site 89 

www.cbhalpa.com.br. Dando continuidade Sr. David divulgou um trabalho  da CETESB sobre a Base 90 

Hidrográfica do Estado de São Paulo com Enquadramento dos Corpos d'Água, com mapas digitais e temáticos 91 

de cada umas das 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI) de São Paulo disponível no 92 

Site: http://aguasinteriores.cetesb.sp.gov.br/, divulgou também manuais elaborados pelo do IPT: Manual para 93 

Captação Emergencial e Uso Doméstico de Água de Chuva e Manual para Aproveitamento Emergencial de 94 

Águas Cinza do Banho e da Máquina de Lavar, disponível no site: www.cbhalpa.com.br. Na sequência o Sr. 95 

David relatou a participação do CBH-ALPA nas Oficinas Plano de Bacia - Subsídios para Revisão, ocorrida 96 

nos dias 30 e 31 de maio em São Paulo e divulgou o Encontro Nacional de Comitês de Bacias (ENCOB) – O 97 

evento ocorrerá nos dias 03 à 08 de julho de 2016, no município de Salvador. Dando continuidade à pauta, 98 

ficou definido que a próxima reunião do comitê será realizada no município de Barão de Antonina. Finalizando 99 

o Sr. Presidente do CBH-ALPA procedeu o encerramento da reunião. Eu David Franco Ayub, Secretário 100 

Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que 101 

após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no Diário Oficial do Estado.                                                          102 
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