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CBH-ALPA  

Ata da 37ª Reunião Ordinária do CBH-ALPA realizada em 17 de dezembro de 2014 na UNIVERSIDADE 1 

FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCar, Centro de Ciências da Natureza - CCN - Campus Lagoa do Sino - 2 

BLOCO I, Rodovia Lauri Simões de Barros, Km 12 - SP 189, Bairro Aracaçu - Buri  3 

Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 048/2014. 4 

ABERTURA  5 

Após a comprovação de quórum, realizou-se a trigésima sétima Reunião Ordinária do CBH-ALPA, sendo 6 

composta a mesa de trabalho pela diretoria do Comitê: Presidente Sr. José Carlos do Nute Rodrigues, Vice-7 

Presidente Sr. Marco André Ferreira d’ Oliveira, Secretário Executivo Sr. David Franco Ayub, o Sr. Carlos 8 

Eduardo Vieira Ribeiro, Prefeito de Campina do Monte Alegre, o Sr. Claudio Romualdo U Fonseca, prefeito 9 

de Buri e pelo Diretor do Campus, o Prof. Dr. Luiz Manoel de Morais Camargo Almeida, assim como os 10 

demais membros titulares e suplentes do comitê. Abrindo a reunião, após os cumprimentos e agradecimentos 11 

formais, o Sr. Presidente passou a palavra ao Sr.  Claudio Romualdo U Fonseca que deu as boas vindas a 12 

todos. Em seguida o Sr. Prof. Dr. Luiz Manoel de Morais Camargo Almeida agradeceu a presença de todos e 13 

mencionou alguns projetos da Universidade e os benefícios que trarão a toda região. 14 

APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR - 37ª Reunião Ordinária.  15 

INFORMES 16 

Com a palavra Sr. David Franco Ayub, citou os informes da Secretaria Executiva: 1. Reunião do CRH no dia 17 

09 de dezembro de 2014 e também a criação do GT-Cobrança a nível Estadual, o representante da sociedade 18 

civil no CBH-ALPA é a ASPIPP. Também no dia 09 de dezembro de 2014 foi realizada uma reunião onde 19 

ficou definida a criação de um fórum para permitir a manifestação dos membros dos CBHs na elaboração de 20 

minuta de Deliberação para o processo de revisão da cobrança.  Nos dias 06 a 31/01/15 será a abertura do 21 

fórum aos membros dos CBHs para manifestação no tópico “Assuntos a serem abordados na minuta de 22 

Deliberação”, posteriormente será encaminhado via email explicando o processo. 2. Foi encaminhado e-mail 23 

a todos os prefeitos solicitando a manifestação sobre a representação no Conselho de Orientação do 24 

Saneamento Básico da ARSESP, porém não houve manifestação somente do Sr. Miderson Zanello Milleo, 25 

Prefeito Municipal de Taquarituba que ficou como representante. 3. O ENCOB - Encontro Nacional de 26 

Comitês de Bacias Hidrográficas foi realizado nos dias 23 a 28 de Novembro de 2014 em Maceió –Alagoas, 27 

este ano trouxe como tema O Comitê de Bacia Hidrográfica como Articulador Político das Águas, momento 28 

ímpar para a Gestão dos Recursos Hídricos o ENCOB, por tradição, se apresenta como uma oportunidade 29 

para o País e em especial a Região de se articular e mobilizar toda a sociedade para as questões relativas às 30 

águas, sob os mais diversos olhares: conservação, preservação, degradação entre outros. 31 

DELIBERAÇÕES 32 

O Sr. Presidente passou a palavra ao Senhor Mauro Nalesso coordenador da Câmara Técnica de 33 

Planejamento, Gerenciamento e Avaliações, que fez a apresentação da Deliberação CBH-ALPA nº 129 de 34 

17 de dezembro de 2014, que aprova diretrizes e critérios para fins de hierarquização e seleção dos 35 

investimentos a serem indicados ao FEHIDRO, visando à distribuição dos recursos financeiros destinados à 36 

área do CBH-ALPA para o ano de 2014. O Sr. Mauro discorreu sobre os pontos mais importantes da 37 

Deliberação enfatizando a importância de consultar o Plano de Bacia e Relatório de Situação, o prazo de 38 

entrega dos projetos FEHIDRO será até dia 30 de março de 2015. Pediu a palavra o Sr. David que leu os 39 

artigos um e dois da deliberação citada ressaltando a importância de atender as exigências mencionadas. Em 40 

seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. 41 

Dando sequência foi apresentado pelo Sr. Regis Rosseto do DAEE de Piraju, a Deliberação CBH-ALPA nº 42 

128 de 17 de dezembro de 2014, que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 43 

Hidrográfica do Alto Paranapanema de 2014. O Sr. Régis apresentou os pontos mais importantes do 44 

Relatório de Situação – 2014, ano Base 2013, enfatizando que a elaboração do mesmo foi feito em parceria 45 

com as Câmaras Técnicas do CBH-ALPA. O Sr. David Ayub mencionou o Relatório de Situação como 46 

diagnóstico da Bacia, onde relata os investimentos do comitê nas obras ligadas aos Recursos Hídricos. Pediu 47 

a palavra a Sr. Elisa Maria Amaral, representante da Fundação Florestal solicitando a inclusão de  algumas 48 

considerações no Relatório e que posteriormente às encaminhará a Secretaria Executiva. Em seguida a 49 

referida deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário. O Sr. Carlos 50 

Evaldo Linder, representante do Instituto Florestal e coordenador da Câmara Técnica de Assuntos 51 

Institucionais apresentou a Deliberação CBH-ALPA nº 130 de 17 de dezembro de 2014, que estabelece 52 

normas e critérios para o processo eleitoral do CBH-ALPA, para o biênio 2015/2016, discorrendo sobre a 53 

mesma e enfatizando os pontos importantes e o calendário eleitoral onde as inscrições da sociedade civil 54 
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poderão ser feitas do dia 02 de fevereiro de 2015 até dia 10 de março de 2015; reunião da Comissão para 55 

avaliação do cadastramento/recadastramento dia 11 de março de 2015; divulgação das entidades 56 

cadastradas/recadastradas dia 12 de março de 2015 no endereço www.sigrh.sp.gov.br na página do 57 

CBHALPA ou diretamente na Secretaria Executiva do CBH-ALPA; Assembléia Geral Ordinária Eleitoral e 58 

posse dos dirigentes dia 19 de março de 2015. Pediu a palavra o Sr. José Benedito Lisboa Rolim, 59 

representante da OAB 43ª Subsecção onde o mesmo solicitou incluir no artigo 6 item  4.2 as Organizações 60 

de Classes. A Sra. Priscila questionou quando irão fazer a eleição da comissão eleitoral, Sr. Linder 61 

esclareceu que seria neste momento, as pessoas que se habilitaram a participar da comissão eleitoral foram: 62 

representantes do Estado DAEE e Instituto Florestal, representantes dos Municípios Prefeitura Municipal 63 

Paranapanema e Prefeitura Municipal de Campina do Monte Alegre e representantes da Sociedade Civil 64 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Técnicos Industriais e Tecnólogos da Região de Piraju e Ordem 65 

dos Advogados do Brasil – 43ª Subsecção. Em seguida a referida deliberação foi colocada em votação pelo 66 

Sr. Presidente, sendo aprovada pelo plenário.  67 

ASSUNTOS GERAIS 68 

Com a palavra o Sr. Carlos Eduardo fez convite a todos para uma reunião neste mesmo dia às 14h30 no 69 

município de Campina do Monte Alegre com o Secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São 70 

Paulo, agradeceu a presença de um representante loteamento Terras de Santa Cristina e comentou sobre 71 

importância do turismo para a região. Mencionou sobre a Represa Jurumirim e solicitou medidas e 72 

estratégias para reverter o quadro da falta de água, fez uma proposta de discussão de um Plano de Diretor 73 

para proteção das nascentes, matas ciliares, açudes para que cada um possa fazer a sua parte e o comitê de 74 

Bacias é o fórum propício. Em seguida os representas da empresa TCA responsáveis pela elaboração da 75 

atualização do Plano de Bacia fizeram uma breve explicação do diagnóstico realizado. O Sr. Marco André 76 

sugeriu que no próprio Plano de Bacia seja incluído a proposta da elaboração de um plano Diretor de 77 

proteção de mananciais do Alto Paranapanema, conforme sugestão do Sr. Carlos Eduardo prefeito de 78 

Campina do Monte Alegre e solicitou que seja incluído no Plano de Bacia um diagnostico de investimentos 79 

que o Comitê já aplicou nas obras de Recursos Hídricos. A Sra. Marcelis representante da empresa TCA 80 

esclareceu que no Plano existe um item que menciona o número de projetos com metas e ações aplicados na 81 

Bacia. Pediu a palavra o Sr. David que relatou as dificuldades da participação nas reuniões das Câmaras 82 

Técnicas principalmente dos municípios e com isso o próprio município fica prejudicado, pois quem 83 

conhece realmente o município é o técnico e acabam ficando desatualizados nos assuntos do Comitê. Com a 84 

palavra o Sr. Mauro comentou que os projetos precisam melhorar, este ano de 2014 várias projetos estavam 85 

incompletos, com documentos errados, portanto a participação no Comitê e o acesso ao Relatório de 86 

Situação e Plano de Bacia é essencial. A Sra. Roseli Castagnolli coordenadora da Câmara Técnica de 87 

Saneamento ressaltou a dificuldade de marcar reuniões, mencionou que existe alguns cursos para serem 88 

executados que provavelmente serão realizados no próximo ano. Com a palavra Sr. Carlos Linder 89 

coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais falou das reuniões realizadas que foram sobre 90 

legislação e adaptação de alguns itens. Sra. Daniella Marques, representante da ONG Hideal e coordenadora 91 

da Câmara Técnica de Educação Ambiental relatou que o ano de 2014 foi produtivo, no primeiro semestre 92 

aconteceu a Orientação Técnica com enfoque em Resíduos Sólidos, com parceria das Diretorias de Ensino e 93 

UNESP, no segundo Semestre aconteceu o Simpósio das Orientações Técnicas. A Sra. Priscila Silvério 94 

Sleutjes, representante da ASPIPP e Coordenadora do Gt-Cobrança mencionou que o estudo da 95 

Fundamentação da Cobrança foi encaminhado ao CT-Cob e estão aguardando as considerações. Em seguida 96 

solicitou a inclusão no Plano de Bacia o Plano Diretor de Agricultura Irrigada. Pedindo a palavra a Sra. Elisa 97 

Amaral sugeriu uma palestra neste comitê sobre Conservação do Solo e a sua importância nos Recursos 98 

Hídricos e fez um convite para capacitação de elaboração dos Projetos FEHIDRO onde será divulgado por e-99 

mail. Pediu a palavra o ambientalista Sr. Roque Rolim Guilherme que enfatizou a importância na 100 

participação do Comitê e a importância da água em nossas vidas. O Sr. Linder convidou para oficina de 101 

Planejamento Participativo do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Avaré, que será realizado no dia 18 102 

de dezembro no Horto Florestal de Avaré. Em seguida ficou definido que a próxima reunião do Comitê será 103 

realizada no município de Paranapanema. Finalizando o Sr. Presidente do CBH-ALPA procedeu o 104 

encerramento da reunião. Eu David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do 105 

Alto Paranapanema redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no 106 

Diário Oficial do Estado. 107 


