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Ata da 47ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
 

Data: 28 de julho de 2020 

Local: Videoconferência plataforma Teams 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 022/2020 

 

ABERTURA  1 

Às dez horas do dia vinte e oito de julho do ano de dois mil e vinte, deu-se início à quadragésima sétima 2 

reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, de maneira virtual pela plataforma 3 

de videoconferência Teams, devido às medidas de prevenção a proliferação do Coronavírus, conforme Decreto 4 

Estadual nº 64.879 de vinte de março de dois mil e vinte,  que reconhece o estado de calamidade pública, 5 

decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo e Deliberação CRH “Ad 6 

Referendum” nº236 de dezoito de maio de dois mil e vinte, que dispõe sobre a realização de reuniões não 7 

presenciais no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo – 8 

SIGRH e dá outras providências. Após a formação da composição da plenária, e comprovação de quórum, a 9 

Presidente do CBH-ALPA junto à Secretaria Executiva iniciaram a reunião, dando boas-vindas a todos, e 10 

dando continuidade as devidas considerações. 11 

 12 

APROVAÇÃO DA ATA 13 

Aprovada a Ata da Reunião Anterior 14 

 

INFORMES 15 

O Sr. Secretário Executivo mencionou os informes: Primeiramente, fez um resumo das atividades realizadas 16 

até a presente data, colocando as adaptações que foram obrigados a realizar com relação a Pandemia do 17 

Coronavírus, principalmente em relação as reuniões e eventos presenciais que foram substituídos por eventos 18 

virtuais. 1. Participação na Sala de Situação do Paranapanema, em que as reuniões foram alteradas de semanais 19 

para mensais, que acompanha semanalmente os níveis dos reservatórios do Rio Paranapanema. 2. 20 

Apresentação por videoconferência da pesquisa realizada pelo Instituto Geológico, Secretaria de Infraestrutura 21 

e Meio Ambiente e o IPT sobre as zonas potenciais de contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas dos 22 

sistemas aquífero Bauru e Guarani, realizada no dia 14 de julho de 2020. 3. Divulgação da rede de 23 

monitoramento do SIBH-DAEE. 4. Reunião virtual do Pró-Comitês, em que a ANA (Agência Nacional de 24 

Águas) disponibilizou verba para ser distribuída aos vinte e dois comitês de Bacia Paulista, para implantação 25 

do Plano de Comunicação e incrementação da estrutura das secretarias executivas.  26 

  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL 27 

Dando prosseguimento à reunião, foram abordadas as deliberações constantes no ofício de convocação dessa 28 

reunião. A Deliberação CBH-ALPA Ad Referendum nº. 174 de 25 de março 2020, que atualiza o Plano de 29 

Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Unidade de Gerenciamento e Recursos 30 

Hídricos do Alto Paranapanema, referente aos valores arrecadados no ano de dois mil e dezenove e estimados 31 

para o ano de dois mil e vinte sendo a mesma discutida pelos membros. Após explanações, foi aprovada por 32 

unanimidade. Deliberação CBH-ALPA nº 176 de 28 de julho de 2020, que revoga a Deliberação CBH-ALPA 33 

Ad Referendum nº 173 de 25 de março de 2020, que altera e aprova a atualização do Plano de Ação e Programa 34 

de Investimentos 2020-2023, incluindo os recursos da cobrança. Após explanações, foi aprovada por 35 

unanimidade. Deliberação CBH-ALPA nº 177 de 28 de julho de 2020, que revoga a Deliberação CBH-ALPA 36 

Ad Referendum nº 175 de 25 de março de 2020, que aprova diretrizes e critérios para fins de seleção e 37 

hierarquização dos investimentos ao FEHIDRO e dá outras providências. Após explanações, foi aprovada por 38 

unanimidade e Deliberação CBH-ALPA nº. 178 de 28 de julho de 2020. Indica prioridades de investimentos 39 

ao FEHIDRO e dá outras providencias.                  40 

     41 
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Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBH-42 

ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no Diário Oficial do 43 

Estado.                                                                                    44 
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