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CBH-ALPA  

Ata da 36ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA 1 

 2 

Data: 29 de maio de 2014 3 

Local: Salão do Rotary Clube - Rua Everaldo M. Chiavini, 121, Central Park, Itapeva, SP    4 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 009/2014. 5 

 6 

ABERTURA  7 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a trigésima sexta Reunião Ordinária do CBH-ALPA, sendo 8 

composta a mesa de trabalho pela diretoria do Comitê: Presidente Sr. José Carlos do Nute Rodrigues, Vice-9 

Presidente Sr. Marco André Ferreira d’ Oliveira e Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub e pelo Sr. 10 

José Roberto Comeron, Prefeito de Itapeva, assim como os demais membros titulares e suplentes do comitê. 11 

Abrindo a reunião, após os cumprimentos e agradecimentos formais, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. 12 

José Roberto Comeron, que deu as boas vindas a todos e pediu a inclusão na pauta o assunto sobre o Aterro 13 

Sanitário Regional.  14 

 15 

APROVAÇÃO DA ATA 16 

Aprovada a Ata 35ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA realizada em dezessete de dezembro de dois mil e 17 

treze, no município de Piraju 18 

 19 

INFORMES 20 

Com a palavra  Sr. David Franco Ayub, citou os informes da Secretaria Executiva: a Prefeitura Municipal de 21 

Itapeva encaminhou o Ofício 165/2014 ao Senhor Presidente do CBH-ALPA mencionando à necessidade da 22 

construção do Aterro Sanitário de Caráter Regional, Sr. Guilherme Xavier de Barros, gerente da Agencia 23 

Ambiental – CETESB de Capão Bonito, esclareceu alguns pontos perante a Legislação e Política Nacional 24 

de Resíduos Sólidos e reforçou a construção do Aterro, esclarecendo que o ofício foi encaminhado para o 25 

Gerente responsável que está tomando as devidas providencias. Com a palavra Sr. Marco André explicou a 26 

necessidade do aterro Regional e pediu o apoio do Comitê, Sr. David mencionou que pode ser feito uma 27 

moção de apoio. Seguindo com os informes o Sr. David falou sobre a Semana do Meio Ambiente, a Câmara 28 

Técnica de Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação, as Diretorias de Ensino de Itapetininga, 29 

Itararé, Itapeva e Piraju e a UNESP de Presidente Prudente estão em parceria na organização da Orientação 30 

Técnica sobre o Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na Unidade de Gerenciamento de Recursos 31 

Hídricos Alto Paranapanema, tal orientação terá como foco principal os resultados obtidos no projeto 32 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos na UGRHI Alto do Paranapanema: organização de Coleta 33 

Seletiva e de Catadores de Materiais Recicláveis”, desenvolvido pela UNESP com o objetivo de incentivar 34 

ações educativas nas escolas com enfoque nos Resíduos Sólidos, tendo o Programa Escolas Sustentáveis 35 

como meio, para atingir e sensibilizar também a comunidade regional sobre a importância de tal tema. A 36 

Prefeitura da Estância Turística de Avaré solicita inclusão do município no CBH-ALPA pois a mesma 37 

possui uma grande parte do seu território inserido nesta bacia, conforme oficio enviado a Secretaria 38 

Executiva, o Sr. Julio Ruffin Pinhel, Secretário do Meio Ambiente esclareceu a importância de participar do 39 

Comitê e pleitear recursos ao FEHIDRO para melhorar o município de Avaré. Com a palavra o Sr. 40 

Presidente colocou em votação a participação de Avaré na Bacia do Alto Paranapanema, tendo a aprovação 41 

de todos os segmentos. A Organização Ambiental Teyque-pê encaminhou ofício a Secretaria Executiva do 42 

CBH-ALPA informando sobre o surgimento de manchas de aspecto poluidor na represa da UHE 43 

Paranapanema, localizada no município de Piraju e solicitam empenho para colaborar a investigação de 44 

eventuais autores, Sr. David esclareceu que será encaminhado uma moção de apoio ao Órgão Responsável 45 

CETESB. Pediu a palavra o Sr. Prefeito Roberto e novamente pediu apoio ao Aterro Regional e agradeceu 46 

toda atenção da CETESB através do Sr. Guilherme.      47 

 48 

DELIBERAÇÕES 49 

O Sr. Presidente passou a palavra ao Senhor Mauro Nalesso coordenador da Câmara Técnica de 50 

Planejamento, Gerenciamento e Avaliações, que fez a apresentação da Deliberação CBH-ALPA nº 122 de 51 

29 de maio de 2014, que indica prioridades de investimento ao FEHIDRO e dá outras providências, 52 

mencionou que foram apresentados 22 projetos, dos quais foram aprovados 17, portanto será aberto um 53 

prazo de 30 dias para apresentação de novos projetos, pois há um saldo remanescente. Pediu a palavra a Sra. 54 
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CBH-ALPA  

Sueli Penteado, representante do Sindicato Rural de Paranapanema,  perguntando se pode entrar novos 55 

projetos mesmo que não pleitearam recurso na primeira vez, Sr. Mauro esclareceu que sim, poderão entrar 56 

novos projetos até dia 30 de junho de 2014. Pediu a palavra o Sr. Carlos Eduardo Vieira Ribeiro, Prefeito de 57 

Campina do Monte Alegre solicitou a modificação do nome na lista de presença, pois está com nome errado 58 

e perguntou sobre as assinaturas dos projetos FEHIDRO 2014 se existe uma data limite, pois estamos no ano 59 

de eleições, Sr. David esclareceu que provavelmente este ano devido as eleições os contratos podem não ser 60 

assinados, podendo se estender até o ano  de 2015, disse que será tomada as devidas providencias sobre a 61 

modificação do nome do prefeito. A Sra. Daniela coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental 62 

falou sobre a Orientação Técnica que está acontecendo em parceria com as Diretorias de Ensino e UNESP, 63 

enfatizou a pesquisa que foi realizada no Comitê sobre Resíduos Sólidos, a importância de trabalhar com a 64 

Reciclagem e ter como prioridade esse assunto. Pediu a palavra o Sr. Miderson Zanello Milleo informando 65 

sobre uma oficina que a Secretaria do Meio Ambiente elaborou, capacitando todos os Secretários do Meio 66 

Ambiente, o foco foi feito de maneira regionalizada, pontuando as usinas de tratamento de resíduos sólidos e 67 

construção civil, reforçou a importância do trabalho dos Consórcios para melhor desenvolvimento dos 68 

municípios. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada 69 

pelo plenário. Dando sequência foi apresentado pelo Sr. Jorge Narciso de Mattos Junior, representante da 70 

Sabesp no Grupo de Trabalho da Cobrança pelos Recursos Hídricos do ALPA, a Deliberação CBH-ALPA 71 

nº 123 de 29 de maio de 2014, que aprova complementações e alterações à Deliberação CBH-ALPA nº. 111 72 

de 31 de outubro de 2012, referente à proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos, urbano 73 

e industrial dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-14, Bacia 74 

Hidrográfica do Alto Paranapanema. Com a palavra a Sra. Fátima Aparecida Blockwitz, representante do 75 

Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo questionou sobre o valor de investimento que está 76 

previsto no Plano de Bacia, Sr. Jorge esclareceu que cada ação do Comitê é proposto um valor para ser 77 

investido em cada PDC para atender a demanda, portanto este valor está estabelecido no referido Plano. Em 78 

seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. 79 

Em seguida o Sr. Marco André apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº. 124 de 29 de maio de 2014, que 80 

aprova transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2014 para a sub-conta do FEHIDRO do 81 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, para o evento que será realizado nos dias 1 à 4 de 82 

setembro de 2014, no município de São Pedro. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação 83 

pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário  84 

 85 

ASSUNTOS GERAIS 86 

Com a palavra o Sr. David reforçou o convite para a Orientação Técnica, mencionou que as apresentação 87 

estão disponíveis no site como também a fundamentação da Cobrança pelos Recursos Hídricos que foi 88 

encaminhada a Secretaria de Recursos Hídricos e está em análise para ser aprovada. Pediu a palavra o Sr. 89 

Marco André, reforçou a necessidade do aterro que poderá suprir a necessidade de alguns municípios refletiu 90 

que nossa cultura precisa mudar, temos que produzir menos lixo, comentou também sobre o Seminário de 91 

Agricultura Irrigada, que é um projeto de demanda induzida no comitê, iniciou em Piraju e será dado 92 

continuidade no de 2015, a irrigação e agricultura merecem atenção pois é uma realidade na nossa Bacia. 93 

Pediu a palavra o Sr. Guilherme Xavier da Barros, esclareceu sobre a abrangência do aterro regional e como 94 

sugestão fazer um Mapeamento dos Aterros e Lixões. Sr. David falou do Mestrado Profissional em 95 

Geografia realizado pela UNESP, onde a mesma está solicitando parceria do Comitê do Alto Paranapanema 96 

na disponibilidade de cinquenta mil reais, o Médio Paranapanema e o Pontal estão em parceria para este 97 

Projeto,  mencionou a possibilidade de entrar neste saldo remanescente, onde a Câmara Técnica irá avaliar. 98 

Em seguida ficou definido que a próxima reunião do Comitê será realizada na cidade Campina do Monte 99 

Alegre, o Sr. Prefeito Carlos Eduardo Vieira Ribeiro verificará a possibilidade de ser na UFSCAR que 100 

possuem grande interesse em ser parceiros do Comitê. Finalizando o Sr. Presidente do CBH-ALPA procedeu 101 

o encerramento da reunião. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica 102 

do Alto Paranapanema redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no 103 

Diário Oficial do Estado. 104 


