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ATA DA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DO CBH-BT PARA O CRH-CONSELHO ESTADUAL DE 

RECURSOS HIDRICOS, REALIZADA NO DAEE-BIRIGUI NO DIA 29/03/2019. 

 

De acordo o Edital de Convocação Of. CBH-BT 016/2019, foi realizada a reunião de Eleição de prefeito 

representante do CBH-BT para o período 2019-2021 junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 

Assim, conforme Edital, as dez horas, com a presença de 15 (quinze) prefeitos dentre os 42 convocados, foi 

aberta a reunião com explanação sobre o CRH e o que o Conselheiro ora eleito representará dois Comitês: 

Aguapei-Peixe e Baixo Tietê, sendo que o suplente para o período será indicado pelo CBH-AP. A conselheira 

atual e prefeita de Alto Alegre HELENA BERTO SORROCHE fez ampla explicação do funcionamento do 

CRH e a importância da presença nas reuniões que ocorrem em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. 

Após, foi solicitado que aqueles que desejassem se candidatar que se manifestassem. A maioria indicou o 

Prefeito de Araçatuba Dr. Dilador Borges Damasceno que agradeceu a confiança, mas disse, que por motivos 

particulares e de excesso de trabalho na prefeitura não poderia assumir tal compromisso e declinou da 

indicação. Em seguida como ninguém se manifestou com interesse, foi indicado o nome do prefeito de Nova 

Luzitânia LAERTE APARECIDO ROCHA, que é o atual suplente da Prefeita Helena, que aceitou a 

indicação e agradeceu pela confiança dizendo que cumprirá seu compromisso com ambos os Comitês e levará 

as reivindicações para o Plenário do CRH. Disse que a região precisa de união dos prefeitos e de todos os 

segmentos.  Por fim, houve pronunciamentos gerais sobre a região e os problemas relacionados com os 

recursos hídricos e saudaram o Conselheiro eleito. Não havendo mais ninguém que fizesse uso da palavra, o 

presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião as 12:30 h, sendo que a Ata deverá 

ser redigida e publicada.  
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