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

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

Ata da 36ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 1 

Data:  27/06/2017  2 

Horário: 09:00 3 

Local: Câmara Municipal de Taquarivaí 4 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 041/2017 5 

 6 

ABERTURA  7 

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

ALPA, sendo a mesa de trabalho composta pela diretoria do Comitê: Presidente Srª. Simone 9 

Marquetto; Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub, pela Srª. Maria Sebastiana Cecé 10 

Cardoso Priosti, anfitriã e prefeita de Taquarivaí que deu Boas Vindas 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 os informes:  1. No dia 24 17 

de abril de 2017, durante a reunião extraordinária do CRH, foi aprovada a Deliberação nº 202 18 

que referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e 19 

industriais dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI 14, 20 

Alto Paranapanema; 2. No mês de setembro haverá o evento Diálogo Interbacias em Educação 21 

Ambiental, local a definir; 3. Durante a reunião das secretarias executivas junto à 22 

Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), ocorrida nos dias 12 e 13 de junho, foi 23 

apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente o Zoneamento Ecológico Econômico. O ZEE é 24 

um instrumento técnico e político de planejamento que estabelece diretrizes de ordenamento e 25 

de gestão do território. Na sequência o Sr. Secretário Executivo solicitou ao prefeito de Riversul 26 

representante do CBH-ALPA no Conselho Estadual de Recursos Hídricos que comentasse sua 27 

participação na Reunião do CRH, o Sr. Prefeito comentou a importância deste conselho como 28 

também a discussão sobre a aprovação do PERH em que o ministério público encaminhou 29 

algumas considerações sobre esse plano.  30 

 31 

DELIBERAÇÕES 32 

Com a palavra o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliação 33 

apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 154, de 27 de junho de 2017, que indica prioridades 34 

de investimentos ao FEHIDRO e dá outras providencias. Após apresentação a referida 35 

Deliberação foi colocada em votação e posteriormente aprovada por unanimidade. Na 36 
sequência o Sr. Secretário Executivo apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 155, de 27 de 37 

junho de 2017, que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 38 

Hidrográfica do Alto Paranapanema 2017 Ano Base 2016, passou a palavra ao Sr. Régis 39 

Rossetto representante do DAEE, o qual apresentou o Relatório de Situação. Solicitou a palavra 40 

a Srª. Stéfanie representante da Associação São-Miguelense que solicitou correção das 41 

Unidades de Conservação, quanto a sua categoria a fim de hierarquizar as reservas ecológicas 42 

da UGRHI 14. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pela Srª. Presidente, 43 

sendo aprovada pelo plenário por unanimidade.  44 

 45 

ASSUNTOS GERAIS 46 

Com a palavra, o prefeito de Capão Bonito e presidente do Condersul, comentou a importância 47 

da grande participação dos prefeitos na reunião, enfatizou a importância da interação entre os 48 

municípios para que haja uma avaliação mais positiva na Bacia e na pontuação do Município 49 

Verde. Com a palavra o prefeito de Sarutaiá e presidente da AMVAPA solicitou a união entre 50 
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os consórcios municipais para trabalhar assuntos em comum, sugeriu a elaboração de uma pauta 51 

pontuando as dificuldades da região. Pediu a palavra o representante da OAB, que reforçou a 52 

importância da participação dos prefeitos na reunião e sugeriu a possibilidade de haver um 53 

critério de pontuação na deliberação de tomada de recursos para os municípios que participam 54 

do Programa Município Verde e Azul. A presidente do CBH e prefeita de Itapetininga, citou 55 

como exemplo o município que conseguiu uma boa classificação e colocou-se à disposição para 56 

troca de experiências, sugeriu que os próximos município que recebessem a reunião do Comitê 57 

fizesse um plantio de árvores, pois essa ação ajuda na pontuação do programa. Com a palavra, 58 

o representante da FIESP reforçou a sugestão da pontuação dos municípios participantes do 59 

programa Município Verde e Azul, enfatizou sobre o recurso FEHIDRO, apontando que as 60 

indústrias podem pleitear recurso, esclareceu que este financiamento é reembolsável e retorna 61 

ao Sistema. Ainda aproveitou a ocasião para solicitar ao Secretário Executivo comentários 62 

sobre o andamento do Plano de Bacia. Pediu a palavra o representante da Associação Regional 63 

dos Engenheiros do Sudoeste Paulista de Itapeva, que solicitou atenção nos projetos 64 

encaminhados ao comitê, esses precisam estar consistentes e ser prioridade no mesmo. 65 

Comentou também sobre os Resíduos Sólidos no município de Itapeva, onde foi concedida uma 66 

licença de instalação no mês de maio. Através disso, entraram em uma negociação com a 67 

secretaria do meio ambiente e optaram pelo aterro regional, possibilitando que outros 68 

municípios possam se beneficiar. Com a palavra o representante do Sindicato Rural de Piraju, 69 

solicitou aos prefeitos que no momento de elaboração dos projetos lembrassem da zona rural, 70 

visto que a maioria dos projetos aprovados são da zona urbana. Com a palavra, a representante 71 

do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, parabenizou a presença dos prefeitos e 72 

comentou da participação em um evento que mencionaram a valorização das nascentes e pela 73 

UGRHI-14 ser uma bacia de conservação onde é necessário ter esse olhar. Comentou também 74 

sobre um curso de engenharia de segurança voltado para área rural realizado pela parceria do 75 

sindicato dos engenheiros de Itapetininga através do Isitec. Com a palavra, o representante do 76 

Sintaema parabenizou, em particular, a prefeitura de Nova Campina que conseguiu a 77 

regularização do aterro sanitário pela CETESB e aprovação do empreendimento da construção 78 

de galeria através do FEHIDRO. Solicitou a palavra o coordenador da Câmara Técnica de 79 

Planejamento, o qual reforçou a importância de verificar a prioridade dos projetos do Comitê, 80 

sugerindo que cada coordenador de Câmara Técnica faça reuniões e apresente propostas para a 81 

deliberação dos critérios de pontuação. O Sr. David solicitou aos tomadores com projetos 82 

aprovados para realizarem o cadastro no SINFEHIDRO II, em que posteriormente a secretaria 83 

executiva encaminhará por e-mail as orientações. Ainda com a palavra o secretario executivo 84 

comentou sobre a Orientação Técnica na área de Resíduos Sólidos, que foi realizada em 85 

parceria com UNESP, Secretaria da Educação e Catadores de Materiais Recicláveis, foram 86 

quatro encontros regionais, que abrangeram todos os municípios da UGRHI 14, propôs que o 87 

Comitê através da Câmara Técnica de Educação Ambiental organize a capacitação para os 88 

municípios, sugeriu também o curso realizado pela CODASP que tem como objetivo 89 

capacitação em estradas rurais, que poderia ser executado em parceria com os consórcios. Na 90 

sequência, esclareceu sobre a atualização do Plano de Bacia, a empresa contratada já está 91 

elaborando a Relatório II. Com a palavra, a presidente do CBH, sugeriu que o saldo 92 

remanescente do FEHIDRO 2017 fosse destinado as capacitações citadas pelo Secretaria 93 

Executivo. Com a palavra, o Sr. Gil, representante da prefeitura municipal de São Miguel 94 

Arcanjo, convidou a todos para a Festa do Vinho e aproveitou o momento para agradecer o 95 

projeto aprovado do município. Com a palavra, a presidente do comitê, justificou a ausência da 96 

vice-presidente, pois estava com compromissos assumidos anteriormente, colocou-se à 97 

disposição para a próxima reunião ser realizada em Itapetininga. Eu David Franco Ayub, 98 

Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-ALPA, 99 
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redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no Diário 100 

Oficial do Estado.                                                           101 
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