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Ata da 31ª Reunião Extraordinária do CBH-ALPA, aos vinte e seis dias de julho do ano de dois 
mil e treze, no Clube Kai Kan – Av. Dr. José Inácio, s/nº, no município de Capão Bonito às nove 
horas, conforme convocação prévia, realizou-se a trigésima primeira Reunião Extraordinária do 
CBH-ALPA, com a presença de  83 pessoas, sendo composta a mesa de trabalho pelos Srs.: 
José Carlos do Nute Rodrigues, Prefeito de Itaporanga e Presidente do CBH-ALPA; Marco 
André Ferreira d’Oliveira, representante da ADS de Itapeva e Vice-Presidente do CBH-ALPA; 
David Franco Ayub, Diretor do DAEE de Piraju e Secretário Executivo do CBH-ALPA; Julio 
Fernando Galvão Dias, Prefeito de Capão Bonito, anfitrião do evento e Allan Souza Renó, 
vereador representante dos vereadores de Capão Bonito, assim como os demais membros 
titulares e suplentes do Comitê, conforme lista específica. Abrindo a reunião, após os 
cumprimentos e agradecimentos formais, o Sr. Presidente passou a palavra ao Prefeito de 
Capão Bonito Sr. Julio Fernando Galvão Dias, que deu as boas vindas agradecendo a presença 
de todos desejando uma profícua reunião. Em seguida o Sr. Presidente colocou em votação a 
dispensa da leitura da ata da reunião anterior e sua conseqüente aprovação, sendo as duas 
propostas aprovadas. Dando sequência à pauta da reunião, passou a palavra ao Sr. David 
Franco Ayub, para os informes da Secretaria Executiva que assim se procederam: 1 – 
Realização de Conferência Regional do Meio Ambiente no dia 05 de agosto de 2013 na cidade 
de Ourinhos na Faculdade FIO com a participação dos comitês Aguapeí Peixe, Médio, Pontal e 
Alto Paranapanema, o Evento terá como finalidade a produção de um diagnóstico sobre 
resíduos sólidos. O modelo de gestão participativa vem sendo adotado pelo Governo Federal 
desde 2003, o objetivo é compartilhar o poder e a corresponsabilidade entre o Estado, 
Municípios e a Sociedade Civil na elaboração de políticas públicas. 2 - “III Encontro Formativo 
Nacional de Educação Ambiental e Gestão de Águas” e o “I Encontro de Educação Ambiental da 
Bacia do Rio Doce” que será realizado no período de 26 a 29 de agosto em Ouro Preto, que 
dará sequência às tratativas ambientais iniciada em Salvador-BA no ano de 2009 e, 
posteriormente, realizado em Bento Gonçalves-RS no ano  de 2011,  dentre outros, este 
encontro visará à implementação de diretrizes e prioridades do Plano Nacional de Recursos 
Hídricos - PNRH, constituindo-se em importante espaço de formulação, aprendizagem e 
fortalecimento da rede de educadores ambientais que atuam na gestão de águas no país. 3 - 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental que será realizado no período de 02  à 05 de 
setembro de 2013 em São Pedro, que terá como tema Construindo Diálogos para a Cooperação 
pela Água,  encontram abertas as inscrições como também as inscrições de trabalhos e 
concurso de fotografia, com disponibilidade de 09 vagas subsidiadas para os  representantes da 
sociedade civil, aos interessados, entrar em contato com a secretaria executiva do CBH-ALPA/ 
Ana ou Luciana. 4 – XV Realização do VX ENCOB e Fórum Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas no período de 14 a 18 de outubro de 2013 em Porto Alegre/RS eu terá como tema 
este ano: “Comitês de Bacias: Ponte para cooperação pelas Águas”. O Encontro tem como 
público representantes das entidades civis, dos usuários de recursos hídricos, técnicos e 
representantes dos governos, que terão a oportunidade de compartilhar experiências, 
estabelecer o dialogo e propor estratégias políticas e de cooperação para o funcionamento 
efetivo do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Momento impar para a 
Gestão dos Recursos Hídricos o ENCOB, por tradição, se apresenta como uma oportunidade 
para o País e em especial a Região de se articular e mobilizar toda a sociedade para as 
questões relativas às águas, sob os mais diversos olhares: conservação, preservação, 
degradação entre outros. 5 – O Sr. David mencionou sobre a Cobrança pelo uso da Água no 
CBH-ALPA informando que os estudos da cobrança foram encaminhados para a Câmara 
Técnica Estadual da Cobrança que fez algumas considerações que estão sendo revisadas e no 
próximo dia 31 alguns membros se reunirão com a Câmara Técnica Estadual da Cobrança para 
que algumas dúvidas possam ser esclarecidas. 6 – O site do CBH-ALPA está totalmente 
reformulado   e    atualizado  com documentos disponíveis como  Plano de Bacia,   Deliberações,  
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Atas, Fundamentação da Cobrança e Agenda de Eventos, endereço do site: 
www.comitealpa.com. Após concluído os informes da  secretaria  executiva  e  dando  
prosseguimento à pauta da reunião o Sr. Presidente passou a palavra ao Senhor Mauro Nalesso 
coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Gerenciamento e Avaliações, que fez a 
apresentação da Deliberação CBH-ALPA nº 118 de 26 de julho de 2013, que indica prioridades 
de investimentos ao FEHIDRO e dá outras providencias, discorrendo sobre os projetos que 
foram apresentados ao Comitê neste ano de 2013, visando recursos financeiros a fundo perdido 
provenientes do FEHIDRO para projetos e obras na Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, 
onde após análise e seleção, foram hierarquizados um total de dezenove projetos, que somados 
os valores, atingiram o montante de R$ 3.224.387,77 (três milhões e duzentos e vinte e quatro 
mil e trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos).  Em seguida a referida 
deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. Dando 
seqüência foi apresentado pelo Sr. Presidente a  Deliberação CBH-ALPA nº 119 de 26 de julho 
de 2013, que aprova transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2013 para a sub-
conta do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. Em seguida foi 
passado a palavra ao Sr. Vice-Presidente que abordou a importância desse projeto regional: 
Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, que neste ano de 2013 
alcança a sua décima primeira edição, contando com a participação dos  Comitês de Bacia do 
Estado de São Paulo, enfatizando a importância das nove vagas subsidiadas disponíveis para 
membros da Sociedade Civil do comitê. Em seguida a referida deliberação foi colocada em 
votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. Dando sequencia o Sr. Presidente 
passou a palavra ao Sr. Secretário Executivo que esclareceu sobre os projetos priorizados que 
serão encaminhados à SECOFEHIDRO que fará o enquadramento dos mesmos e designação 
dos agentes técnicos para acompanhamento. Pedindo a palavra o Sr. Vice-Presidente, 
mencionou que o Tribunal de Contas informou aos municípios que estão em atraso com o Plano 
de Saneamento Ambiental, que os mesmos terão como prazo o ano de 2014 para elaboração e 
apresentação. Anunciou também a contratação de uma empresa pela secretaria de Saneamento 
e Recursos Hídricos que está visitando os municípios e como o assunto é de interesse dos 
municípios propôs que o Comitê encaminhe um oficio a essa empresa para participarem da 
próxima reunião plenária para apresentar os trabalhos que vem sendo realizado em todos os 
municípios para tirar dúvidas e esclarecerem esse assunto; em seguida o Sr. Vice-Presidente 
comentou sobre os Planos de Macrodrenagem elaborados pela a maioria dos municípios com 
recurso financeiro do FEHIDRO, com exceção do município de  Itapeva que recebeu o recurso o 
ano passado e está em andamento, solicitou que esses Planos de Macrodrenagem sejam 
apresentados ao Comitê para auxiliarem os municípios e até mesmo o Plano de Bacia para que 
o Comitê possa consolidar em uma publicação todos os Planos de Macrodrenagem e distribuir a 
todos os municípios. Pedindo a palavra o Sr. Secretario Executivo esclareceu que a empresa 
contratada está percorrendo os municípios para levantar os dados, algumas prefeituras 
encontraram dificuldades para fornecer informações e esta empresa entrou em contato com o 
DAEE solicitando os dados. O Sr. Mauro Nalesso coordenador da Camara Técnica de 
Planejamento mencionou a importância dos municípios terem os Planos de macrodrenagem, 
pois na apresentação dos projetos pleiteando verba do FEHIDRO um dos documentos 
obrigatórios é a apresentação do Plano de Macrodrenagem, pois quem o não possui não obtem 
o financiamento do projeto. Pedindo a palavra o Sr. Paulo Fernandes de Moraes da Ong Olho 
d’Água do Panema, convidou a todos para no dia 27 de agosto aniversario do Rio 
Paranapanema participarem do evento: Soltura de Peixes em parceria com a Duke Energy, 
concurso de redação nas escolas e nos dias 30 e 31 de agosto Festival de Musica Sertaneja. 
Solicitando a palavra a Sra Priscila Silvério Sleutjes comentou que após o I Seminário de 
Agricultura Irrigada que aconteceu em Piraju foi formado um grupo de trabalho para dar 
andamento  nas moções  com objetivo  de discutir a  irrigação  na  agricultura  tendo  como meta 
melhorar  a  legislação  como  também a  criação do  Plano Diretor de Agricultura,  este   grupo é   

http://www.comitealpa.com/
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formado por  representante da   ASPIPP, Secretaria  de  Saneamento e  Recursos Hídricos – 
DAEE, Secretaria da Agricultura – CATI e Secretaria do Meio Ambiente. Em seguida o Sr. Ivan 
Sobral de Oliveira Superintendente Regional da SABESP mencionou que o Governo do Estado 
tem uma meta de universalizar o serviço de Saneamento no estado de São Paulo  até o final de 
2014, onde todas as sedes de municípios terão sistemas de abastecimentos, coleta e tratamento 
de esgotos universalizados, a SABESP está dando uma grande contribuição através do seu 
serviço, onde existem várias obras de tratamento de esgoto na região como Ribeirão Grande, 
Itararé e Barão de Antonina e lançado recentemente com a presença do governador do Estado 
Sr. Geraldo Alckimim os municípios de Timburi e Sarapuí e será iniciado nos próximos meses o 
município de Óleo no Médio Paranapanema. O Sr. Ivan prosseguiu fazendo uma pergunta ao Sr. 
Vice-Presidente e ao Sr. Secretario Executivo sobre o Diálogo Interbacias, indagando se os 
demais comitês também contribuem com o valor aprovado na deliberação CBH-ALPA nº 119 de 
26 de julho de 2013 com o valor de R$ 21.000,00. Sobre o assunto o Sr. Secretario Executivo 
esclareceu que este ano 19 comitês estarão participando e cada um deles contribuindo com o 
referido valor devido a grande importância da Educação Ambiental.Prosseguindo o Sr. David 
Ayub falou da resolução conjunta do governo do Estado de São Paulo e Secretaria de 
Saneamento e Recursos Hídricos sobre o Ato Declaratório para outorga e cadastro dos usos dos 
recursos hídricos nas áreas rurais, que está disponível no site do DAEE. Em seguida a Sra. 
Priscila Silvério Sleutjes fez o convite pra o evento Irrigashow que será realizado nos dias 14 e 
15 de agosto 2013 em Paranapanema. Dando continuidade à pauta, ficou definido que a 
próxima reunião do Comitê será realizado no município de Piraju em data a ser definida. Antes 
do encerramento o Sr. Glauco Robson Vicente esclareceu o não comparecimento da equipe da 
CPLA que iria falar sobre Zooneamento Econômico Ecológico que devido a outros 
compromissos ficaram impossibilitados de comparecer e discorrerão sobre o assunto em uma 
próxima reunião. Finalizando o Sr. Presidente do CBH-ALPA procedeu o encerramento da 
reunião. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
Paranapanema - CBH-ALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, 
será publicada no Diário Oficial do Estado.                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 


