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CBH-ALPA  

Ata da 41ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA 1 

 2 

Data: 18 de novembro de 2016 3 

Local: Teatro Municipal Prof. Edson da Cruz Salaki - Taquarituba 4 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 047/2016 5 

 6 

ABERTURA  7 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a quadragésima primeira Reunião Ordinária do CBH-ALPA, 8 

sendo composta a mesa de trabalho pelo Presidente do CBH-ALPA Sr. José Carlos do Nute Rodrigues, Vice-9 

Presidente Sra. Priscila Silvério Sleutjes, Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub, Deputado Estadual 10 

Edson Giriboni e também pelo Prefeito de Taquarituba e anfitrião do evento Sr. Miderson Zanello Milleo, 11 

assim como os demais membros titulares e suplentes do comitê. Abrindo a reunião, após os cumprimentos e 12 

agradecimentos formais, o Sr. Presidente passou a palavra ao anfitrião Sr. Miderson, que deu as boas-vindas 13 

a todos e apresentou as obras financiadas pelo FEHIDRO no município de Taquarituba, Canalização do 14 

Ribeirão Lajeado e toda a área urbana, resolvendo o problema com as enchentes. Pediu a palavra o Sr. Edson 15 

Giriboni agradeceu a oportunidade de estar presente na reunião e reforçou a importância da participação do 16 

Comitê.    17 

 18 

APROVAÇÃO DA ATA 19 

Aprovada a Ata da Reunião Anterior 20 

 21 

INFORMES 22 

Com a palavra o Sr. David relatou a importância da participação do Comitê, mencionou os projetos 23 

contemplados pelo FEHIDRO que ajudou na Gestão dos Recursos Hídricos no Alto Paranapanema. Em 24 

seguida citou os informes da Secretaria Executiva: 1. Retirada da pauta a Deliberação CBH-ALPA nº 144, de 25 

08 de novembro de 2016, que aprova o estudo do Monitoramento Hidrológico da Bacia Hidrográfica do 26 

Córrego do Boi Branco, localizada nos Municípios de Paranapanema e Itaí. Os técnicos responsáveis por 27 

motivo de força maior não puderam estar presentes. O número da Deliberação 144 foi transferida para a 28 

Deliberação que referenda as indicações dos membros do CBH-Paranapanema representantes do Poder 29 

Público Municipal, dos Usuários e das Entidades Civis de Recursos Hídricos com atuação na UGRHI 14. 30 

Houve também a retirada da pauta a Aprovação do Relatório I (Diagnóstico e Plano de Ação) do Plano de 31 

Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, devido algumas divergências de informações que deverão ser 32 

corrigidas. 2. Escolha dos representantes municipais junto ao Conselho de Orientação do Saneamento Básico- 33 

COBS da ARSESP, foi solicitado pelo CONESAN a indicação de três representantes municipais com a 34 

população maior de 50.000 habitantes: Itapeva e Itapetininga. 3. No dia 21 de outubro o Comitê da Bacia 35 

Hidrográfica do rio Paranapanema reuniu-se em Ponta Grossa e aprovou o Plano Integrado de Recursos 36 

Hídricos (PIRH) da Bacia Hidrográfica. O plano é uma ferramenta fundamental para a gestão dos recursos 37 

hídricos, uma vez que elenca prioridades, avalia a conjuntura e a situação da bacia, sugere programas e 38 

projetos. Dia 30 de novembro de 2016 em Londrina haverá a 8ª Reunião Ordinária do CBH-39 

PARANAPANEMA, será realizado a Solenidade e Posse dos Membros do CBH-PARANAPANEMA, 40 

Mandato 2016/2020.  41 

 42 

DELIBERAÇÕES 43 

Com a palavra o Sr. David apresentou a Deliberação CBH-ALPA ad referendum nº. 140, de 08 de setembro 44 

2016 que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO e dá outras providencias. Em continuação com a 45 

pauta a Sra. Priscila discorreu sobre a Deliberação CBH-ALPA nº 141, de 18 de novembro de 2016, que aprova 46 

a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbano e industrial dos recursos hídricos de 47 

domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-14, Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, 48 

mencionou as considerações apresentadas no parecer encaminhado pelo CT-COB e apresentou as mudanças 49 

exigidas para dar continuidade ao processo da implantação da Cobrança, que posteriormente será encaminhado 50 

ao CT-COB para nova avaliação. Pediu a palavra o Sr. Carlos Eduardo prefeito de Campina do Monte Alegre 51 
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questionando sobre os valores definidos pela cobrança serem fixos e não serem ajustados anualmente, 52 

questionou também sobre as barragens não estarem incluídas no Estudo. A Sra. Priscila explicou que existe 53 

uma Deliberação que vem do CRH já determinando o modelo que deve constar no estudo e os valores sempre 54 

serão discutidos no Comitê e revisado, o Sr. David complementou que é necessário cumprir os critérios 55 

exigidos pelo CRH e respondeu à questão das Barragens que somente geram energia e não há o consumo de 56 

água.  Após explicações a mesma foi colocada em votação pelo Sr. Presidente e aprovada pelo plenário. Em 57 

seguida o Sr. David apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº. 142, de 08 de novembro de 2016, que aprova o 58 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema de 2016. Com a 59 

palavra o Sr. Fernando Mazzini apresentou o Relatório de Situação. Pediu a palavra o Sr. Carlos Eduardo 60 

prefeito de Campina do Monte Alegre e comentou a preocupação da nossa região ter uma grande 61 

disponibilidade Hídrica e São Paulo querer usar esta Bacia para o Abastecimento de Água. O Sr. Edson 62 

Giriboni mencionou que existe um estudo, mas no momento nenhuma ação concreta, enfatizou que 63 

provavelmente esta discussão passará primeiro pelo Comitê e a curto prazo no momento não é uma alternativa. 64 

Pediu a palavra o Sr. Mauro Nalesso que leu o parecer favorável ao Relatório de Situação emitido pela Câmara 65 

Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliação. Em seguida a referida deliberação foi colocada em 66 

votação pelo Sr. Presidente e aprovada pelo plenário. Dando continuidade à pauta o Sr. Vandir apresentou a 67 

Deliberação CBH-ALPA nº 143, de 08 de novembro de 2016, que estabelece normas e critérios para o processo 68 

eleitoral do CBH-ALPA, para o biênio 2017/2018, após a explicação da Deliberação foi solicitado a 69 

Composição da Comissão Eleitoral que ficou definida por dois representantes do DAEE, um representante do 70 

Município de Itapetininga e um representante do município de Paranapanema, um representante da FIESP e 71 

um representante do IDEAS. Antes da deliberação ser colocada em votação o Sr. Vandir explicou que o Sr. 72 

Benedito Rolim era o coordenador da CT-AI, porém devido as dificuldades na agenda convidou para ser o 73 

novo coordenador, os membros da referida Câmara Técnica aprovaram a mudança. Em seguida o Sr. 74 

Presidente colocou a referida Deliberação em votação, sendo a mesma aprovada pelo plenário. Dando 75 

continuidade à pauta a Sra. Priscila apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 144, de 08 de novembro de 2016, 76 

que referenda as indicações dos membros do CBH-Paranapanema representantes do Poder Público Municipal, 77 

dos Usuários e das Entidades Civis de Recursos Hídricos com atuação na UGRHI 14. O Sr. Presidente colocou 78 

a referida Deliberação em votação, sendo a mesma aprovada pelo plenário. Na sequência a Sra. Daniella 79 

apresentou a entrega da Premiação do Concurso de Produção de Texto e Desenho.  80 

 81 

ASSUNTOS GERAIS 82 

Com a palavra o Sr. David solicitou a presença da prefeita de Itapetininga Sra. Simone Marquetto que 83 

parabenizou o município de Taquarituba pelas ações através do FEHIDRO e colocou-se à disposição do 84 

Comitê, agradeceu a oportunidade da participação na Reunião e mencionou que é um incentivo para aqueles 85 

que estão iniciando a Gestão a participação no comitê. Pediu a palavra o Sr. Benedito Rolim cumprimentou a 86 

todos, salientou a presença da prefeita eleita de Itapetininga e o vereador Marcos Silvério e reforçou a 87 

importância da participação do Comitê que nesses vinte anos tem preocupação de fazer uma Gestão Integrada 88 

dos Recursos Hídricos. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do 89 

Alto Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será 90 

publicada no Diário Oficial do Estado.                                                           91 
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