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Ata da 43ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 1 

Data:  19/12/2017  2 

Horário: 09:00 3 

Local: Câmara Municipal de Itapetininga – SP, Rua José Soares Hungria, 489 - Jardim 4 

Marabá, Itapetininga/SP  5 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 075/2017 6 

 

ABERTURA  7 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a quadragésima terceira Reunião Ordinária do 8 

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

Simone Marquetto; Vice-Presidente Srª Priscila Silvério Sleutjes e o Secretário Executivo Sr. 10 

David Franco Ayub, cumprimentando a todos, onde a Presidente deu boas vindas ao grupo, 11 

iniciando os trabalhos. 12 

 13 

APROVAÇÃO DA ATA 14 

Aprovada a Ata da 36ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 15 

Paranapanema. 16 

 

INFORMES 17 

Com a palavra o Secretário Executivo do CBH-ALPA mencionou os seguintes informes: 1. 18 

Aconteceu no dia primeiro de dezembro em Londrina, na Sociedade Rural do Paraná (SRP), o 19 

2º Encontro de prefeitos municipais da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Os objetivos 20 

traçados no encontro foram mobilizar e promover a articulação permanente dos 247 prefeitos 21 

que integram a bacia, apresentar as oportunidades e desafios; tomada de Posse dos Prefeitos 22 

representantes na Câmara de Articulação Política do CBH PARANAPANEMA – Prefeitura de 23 

Piraju Jose Maria Costa e Prefeitura de Ipaussu - Sergio Galvanin Guidio Filho; 2. Evento XV 24 

Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, ocorreu nos dias 16 e 18 de 25 

outubro de 2.017, na cidade de São José do Rio Preto. Nesta ocasião realizou-se um evento 26 

preparatório do 8º Fórum Mundial da Água, o Encontro Regional Sudeste “Gestão Participativa 27 

e Social da Água” que teve como objetivo apresentar e dialogar, no contexto do Processo 28 

FORUM CIDADÃO, que será realizado em Brasília, no mês de março de 2018, sobre a 29 

participação social e compartilhada na gestão das águas; 3. A Coordenadoria de Recursos 30 

Hídricos do Estado de São Paulo (CRHi) reuniu nos dias 6 e 7 de dezembro, na cidade de São 31 

Pedro, as equipes das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas e das 32 

Agências de Bacias com o objetivo de discutir encaminhamentos de assuntos da gestão das 33 

águas no Estado. Nesta ocasião ficou definido que os CBHs terão até 30 de abril para enviar a 34 
complementação do Plano de Bacia, sendo que o acordo será ratificado em uma Deliberação 35 

CRH Ad Referendum; 4. Em reunião no dia 11 de dezembro o CRH aprovou Deliberação n° 36 

207 que Referenda o programa quadrienal de investimento dos recursos a serem arrecadados 37 

com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI 14 – ALPA, no período 2016-2019; 38 

5. Evento 8° Fórum Mundial da Água entre 18 a 23 de março de 2018, são esperados cerca de 39 

30.000 representantes de mais de cem países para discutir temas relacionados aos recursos 40 

hídricos e promover a maior conscientização coletiva a respeito dos temas ligados a água. Com 41 

o tema Compartilhando Água, o Fórum ocorre pela primeira vez no hemisfério Sul.  O evento 42 

é um espaço aberto a todos os setores da sociedade e recebe empresas públicas e privadas, 43 

universidades, centros de pesquisa, representantes de governos locais, estaduais e nacionais, 44 

legisladores, organismos nacionais e internacionais, membros de Comitês de Bacia 45 

Hidrográfica, ONGs e demais organizações da sociedade civil; 6. A prefeitura de Piedade 46 

encaminhou ofício ao comitê solicitando a inclusão do município na Bacia Hidrográfica do Alto 47 
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Paranapanema, uma vez que se encontra no território as cabeceiras de importantes rios para 48 

essa Bacia, como o Rio Turvo.   49 

 

DELIBERAÇÕES 50 

Com a palavra o Sr. Secretário Executivo apresentou a Deliberação CBH-ALPA Ad 51 

Referendum nº 156 de 13 de novembro de 2017 que aprova o programa quadrienal de 52 

investimento dos recursos a serem arrecadados com a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 53 

na UGRHI 14-ALPA, no período 2016-2019. Após apresentação a referida Deliberação foi 54 

referendada por unanimidade. Na sequência o coordenador da Câmara Técnica de 55 

Planejamento, Gerenciamento e Avaliação apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 157, de 56 

19 de dezembro de 2017 que aprova diretrizes e critérios para fins de seleção e hierarquização 57 

dos investimentos a serem indicados ao FEHIDRO, visando à distribuição dos recursos 58 

financeiros destinados à área do CBH-ALPA, UGRHI 14, exercício 2018, sendo a mesma 59 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. 60 

 

ASSUNTOS GERAIS 61 

Num primeiro momento foi discutido junto aos membros a possibilidade participação do 62 

município de Piedade do CBH-ALPA, visto que parte de seu território se encontra na área de 63 

abrangência da UGRHI-14 Alto Paranapanema, sendo o assunto a ser considerado e discutido 64 

pela Câmara Técnica de Assuntos Institucionais. Houve discussão levantada pelos prefeitos a 65 

respeito da frequência dos representantes dos municípios nas plenárias durante o ano 2017, em 66 

que se mencionou a importância dessa participação. Dessa forma, a partir de 2018 será discutida 67 

a proposta de avaliação da frequência do segmento dos municípios nas reuniões plenárias do 68 

CBH-ALPA, de modo a implicar na classificação de projetos hierarquizados. 69 

Durante um segundo momento foi apresentado pelo Professor Dr. Oriovaldo Brunini o projeto 70 

FEHIDRO intitulado Estimativa da umidade do solo para programar as necessidades de 71 

irrigação e necessidades hídricas das culturas baseando-se no sensoriamento remoto – 72 

FUNDAG, onde foram apresentados o portal online de informações agrometeorológicas da 73 

UGRHI-14, mapas de estimativa de umidade no solo e outras informações pertinentes à 74 

temática, em especial para as atividades agrícolas, muito expressivas no Alto Paranapanema. 75 

Foi realizado um resumo de atividades do CBH-ALPA referente ao ano de 2017 apresentado 76 

pela Vice-Presidente do CBH-ALPA. 77 

Após a explanação, ficou decidido o local da próxima reunião, tendo sido cumprida a pauta, a 78 

Presidente agradeceu os presentes e deu como encerrada a reunião. 79 

Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 80 

Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, 81 

será publicada no Diário Oficial do Estado.  82 
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