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Resumo da Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema
Às dez horas do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um, com a pauta estabelecida pelo ofício CBHALPA – 030/2021, foi iniciada a quinquagésima reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto
Paranapanema, através de videoconferência pela plataforma Teams, o quórum foi verificado e teve
prosseguimento com a aprovação da a Ata da Reunião Anterior. O Sr. Secretário Executivo do CBH-ALPA
anunciou os informes: sobre o valor aproximado da cobrança para 2021 de 1 milhão e setecentos reais;
Apresentação dos indicados para compor o CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos), o prefeito de do
município de Riversul e as Câmaras técnicas participam as cidades de Riversul e Itapetininga. Representante
do CBH-ALPA no CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento) como titular a prefeita de Itapetininga.
Em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente, realizamos nos dias 07, 08, 09 de junho com transmissão
pelo Facebook e Youtube – Workshop com os temas: - “Arborização Urbana e Municípios: Planejamentos
urbanos, espaços verdes, flora nativa, desafios e oportunidades.”, ministrado pelo Professor da UFSCAR –
Fernando Periotto - “A Água do mundo vai acabar? Qual é a origem das crises hídricas? Porque e como elas
surgem? Como discutir a quantidade e a qualidade da água doce disponível para consumo? ministrada pela
Professora Danielle Goveia (Professora na UNESP - Campus Itapeva) e “Programa de Promoção Florestal da
CTG Brasil” e “Programa de Educação Ambiental da UHE Jurumirim”, ministradas pela Bióloga Simone
Leite dos Santos (Especialista de Meio Ambiente da CTG Brasil) e Engº Ambiental Guilherme Magrini Verri
(Analista de Meio Ambiente Sênior da CTG Brasil). Participamos de evento em Comemoração à Semana
Mundial do Meio Ambiente, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente de Piraju, em que expusemos as
funções e principais atividades do CBH-ALPA. O presidente retornou ao item da pauta, em que foi apresentada
a Deliberação CBH-ALPA nº 191 de 29 de junho de 2021, que indica prioridades de investimentos ao
FEHIDRO e dá outras providências, sendo aprovada. Sem maiores considerações a reunião foi encerrada. Eu
David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema - CBHALPA, redigi a presente ata que após aprovada pelo Plenário do Comitê, será publicada no Diário Oficial do
Estado.

