
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
Secretaria Executiva Av. São Sebastião, 125  Piraju  SP  - CEP 18800 - 000 

Fone (14) 3351 - 25 99 email: cbhalpa@gmail.com CBH-ALPA  

Ata da 35ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 1 

Data: 23 de fevereiro de 2017 2 
Local: Centro de Convenções Richardson Louzada, Piraju - SP 3 
Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 007/2017 4 

 5 
ABERTURA  6 
Realizou-se a trigésima quinta Reunião Extraordinária do CBH-ALPA, após a segunda 7 
chamada, com comprovação de quórum, sendo composta a mesa de trabalho pela Presidente do 8 
CBH-ALPA a Sra. Priscila Silvério Sleutjes, Secretário Executivo o Sr. David Franco Ayub e 9 
o prefeito municipal da Estância Turística de Piraju o Sr. José Maria Costa que deu Boas Vindas 10 
a todos. 11 

 12 
APROVAÇÃO DA ATA 13 
Aprovada a Ata da Reunião Anterior 14 

 15 

INFORMES 16 
Com a palavra o Secretário Executivo do CBH-ALPA mencionou a importância da participação 17 
dos prefeitos como também dos segmentos do estado e sociedade civil para uma gestão 18 

integrada dos Recursos Hídricos. Dando sequência mencionou os informes:  1. No dia 22 de 19 
março – Dia Internacional da Água, será realizado o Encontro Regional de Piscicultura 20 

realizado pela CATI em parceria com o Comitê. Serão abordados assuntos técnicos voltados 21 
aos piscicultores, cultivo em viveiros escavados, cultivo em tanque rede e qualidade do pescado. 22 
O encontro será realizado em Piraju, no Pirabar, às 08:00. 2. Foram indicados dois membros 23 

participantes do CBH-Paranapanema para compor a Câmara Técnica de Integração do CBH-24 
Paranapanema – CTIPA: a Sra. Priscila Silvério Sleutjes, representando a ASPIPP e o Sr. Marco 25 

André d´Oliveira, representando a ARESPI. 3. Indicação dos Prefeitos Municipais para compor 26 
o Conselho Estadual de Recursos – CRH. Está previsto reunião no dia 27 de abril, ocasião em 27 

que deverão ser empossados os novos conselheiros representantes dos grupos de municípios 28 
para o Biênio 2017-2019, a escolha do representante municipal será realizada na próxima 29 

plenária. 4. Foi encaminhado pelo CRHI o Calendário de 2017 com o descritivo das principais 30 
atividades dos CBHs, em relação às demandas do SIGRH. Será solicitado a cada coordenador 31 

das Câmaras Técnicas um cronograma das atividades, para posteriormente ser apresentado na 32 
próxima plenária. O Sr. Secretário e a Sra Presidente reforçaram a participação da próxima 33 
reunião Plenária que será realizado o Processo Eleitoral do Biênio 2017/2018.     34 

 35 

DELIBERAÇÕES 36 
Com a palavra o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliação 37 
apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 149, de 23 de fevereiro de 2017, que aprova diretrizes 38 
e critérios para fins de hierarquização e seleção dos investimentos a serem indicados ao 39 
FEHIDRO, visando à distribuição dos recursos financeiros destinados à área do CBH-ALPA, 40 

UGRHI 14, exercício 2017, enfatizou a mudança de 12 PDC´s para 8 PDC´s, conforme 41 
deliberação CRH Nº 190, de 14 de dezembro de 2016, o limite da entrega dos projetos será dia 42 
15 de maio de 2017. Após apresentação a referida Deliberação foi colocada em votação e 43 

posteriormente aprovada por unanimidade. Antes da continuidade da pauta o Sr. Secretário 44 
Executivo pediu a palavra e mencionou que será encaminhado aos Comitês uma deliberação 45 
COFEHIDRO que dispõe sobre o Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO, ajustando os 46 
valores disponíveis para o ano de 2017, posteriormente apresentou a Deliberação CBH-ALPA 47 
nº 150, de 23 de fevereiro de 2017, que aprova o Plano de Ação e o Programa de Investimentos 48 
do CBH-ALPA período 2017 – 2019. Pediu a palavra o representante do Sindicato Rural de 49 
Paranapanema, solicitou a inclusão dos sindicatos como executores no PDC 8, a seguir foi 50 
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colocada em votação a inclusão dos sindicatos e aprovação da referida deliberação, sendo 51 

ambos aprovados por unanimidade. Dando continuidade com a pauta o Secretário Executivo 52 
apresentou ofício 001/2017 – Análise da CTCOB do relatório “Fundamentos para Implantação 53 
da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI 14 (janeiro 2017) e Deliberação CBH-54 
ALPA nº 147”, na sequência a presidente esclareceu que todos os itens solicitados no ofício 55 
foram atendidos e posteriormente apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 151, de 23 de 56 

fevereiro de 2017, que aprova os mecanismos e valores da Cobrança pelo uso urbano e 57 
industrial dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-14, 58 
Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. Em seguida a referida deliberação foi colocada em 59 
votação pela Sra. Presidente, sendo aprovada pelo plenário por unanimidade.  60 
 61 

ASSUNTOS GERAIS 62 
Com a palavra o secretário executivo fez um apelo aos representantes dos segmentos, em 63 
particular para os prefeitos presentes que participem e se articulem na gestão dos Recursos 64 

Hídricos, mencionou a macrometrópole paulista, está em estudo a transposição da água e uma 65 
as alternativas é o Alto Paranapanema. Na sequência a pedido do prefeito municipal de Piraju, 66 
foi dada a palavra a Sra. Maria Sylvia Spínola representante da Ong Teyque-pe e Movimento 67 
Panema Livre, que citou a luta em favor do Rio Paranapanema, mencionou que existe um 68 

projeto para a construção de uma Usina no trecho do Rio Vivo, nos últimos oito quilômetros 69 
do rio, o qual possui corredeira natural. Enfatizou que o Supremo Tribunal Federal considerou 70 

as Leis que protegiam o rio inconstitucionais, portanto no momento não há nenhuma lei que 71 
proteja o último trecho. Após a decisão do Supremo os movimentos ambientais uniram-se ao 72 
prefeito e com o total apoio da Câmara Municipal de Piraju começaram a luta para estabelecer 73 

um diálogo com o ministro do Meio Ambiente. Apresentou também a criação de uma petição 74 
on line, como também a parceria com a organização não governamental Greenpeace e fez um 75 

apelo para todos assinarem a petição. A presidente sugeriu fazer esta apresentação no CBH-76 
Paranapanema na próxima reunião Plenária. Na sequência a prefeita de Itapetininga colocou-se 77 

à disposição para a realização da próxima plenária no município e comentou a grande 78 
importância desta reunião não só para discutir os Recursos Hídricos no momento da crise, mas 79 
discutir estratégias para a prevenção, citou a necessidade de unir forças não somente para 80 

pleitear recursos no próprio município mas para toda a região. Pediu a palavra o prefeito de 81 

Capão Bonito que mencionou a importância dos gestores públicos participarem no comitê que 82 
pode ser um lugar de troca de informações e experiências exitosas pois existe uma visão 83 
regional que fortalece a gestão. Solicitou a palavra a prefeita de Taquarivaí que também 84 
reforçou a participação no comitê enfatizando que a união dos prefeitos é fundamental para uma 85 
boa gestão. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do 86 

Alto Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do 87 
Comitê, será publicada no Diário Oficial do Estado.                                                           88 
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