Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema
Secretaria Executiva Av. São Sebastião, 125 Piraju SP - CEP 18 800 - 000
Fone (14) 3351 - 2599 e-mail: cbhalpa@gmail.com

Ata da 46ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema
Data: 11 de dezembro de 2019
Local: Centro Comunitário de Bom Sucesso de Itararé
Endereço: Rua Doraci Ferreira da Silva, 51 – Bom Sucesso de Itararé – SP
Pauta: Estabelecida pelo ofício CBH-ALPA – 039/2019
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ABERTURA
Às dez horas do dia onze de dezembro do ano de dois mil e dezenove, deu-se início à quadragésima sexta
reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, no município de Bom Sucesso de
Itararé – SP. Após a formação da composição da plenária, e comprovação de quórum, a Vice-Presidente do
CBH-ALPA junto à Secretaria Executiva iniciaram a reunião, dando boas-vindas a todos, passando a palavra
ao Prefeito anfitrião para dar continuidade as devidas considerações.
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INFORMES
O Sr. Secretário Executivo mencionou os informes: 1. No dia 21 de novembro de 2019, na cidade de
Piracicaba/SP, ocorreu reunião do CRHI com os secretários executivos dos comitês, tendo como uma das
pautas as diretrizes para aplicação dos Recursos do FEHIDRO. 2. No dia 22 de novembro de 2019, também
na cidade de Piracicaba/SP, realizou-se a Reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacia, onde debateu-se a
necessidade de novo método de gestão das agências e troca de experiências entre os comitês. 3. Nos dias 04 e
05 de dezembro de 2020, na cidade de Marília/SP, aconteceu a Reunião preparatória e 6ª Reunião
Extraordinária do Comitê Federal do Rio Paranapanema, como uma das pautas a criação da CT- Educação
Ambiental, aprovação do Plano de Trabalho para o ano de 2020 e relatório de acompanhamento do PIRH. 4.
Participação na Sala de Situação do Paranapanema, que acompanha semanalmente os níveis dos reservatórios
do Rio Paranapanema. 5. Informe sobre a situação da Cobrança pelo Uso de Recursos na UGRH 14, sendo
realizado a emissão de boletos para os meses de Novembro e Dezembro de 2019, com expectativa de
arrecadação de aproximadamente duzentos mil reais, que serão aplicados no próximo ano de 2020, e para o
ano de 2020, previsão de arrecadação de dois milhões de reais, sendo aplicado no ano subsequente. 6. Convite
para participação da Reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, que ocorrerá no dia
20/12/2019, no Auditório do CONSEMA, na cidade de São Paulo/SP.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL
Dando prosseguimento à reunião, foram abordadas as deliberações constantes no ofício de convocação dessa
reunião. A Deliberação CBH-ALPA nº. 172 de 11 de dezembro 2019 que indica prioridades de investimentos
ao FEHIDRO e dá outras providencias, foi apresentada à plenária, sendo a mesma discutida pelos membros.
Após explanações sobre os recursos FEHIDRO, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida apresentou-se
o Plano de Atividades para o ano de 2020, contando com as previsões de reuniões e eventos. Foi apresentado
o parecer da Câmara Técnica referente ao Processo CETESB nº 195/2017 – Licenciamento Ambiental Prévio
para ampliação de atividade de extração de filito, sob responsabilidade da Mineração Longa Vida Ltda, no
município de Nova Campina. 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.

APROVAÇÃO DA ATA
Aprovada a Ata da Reunião Anterior

