
 
 
 

ATA DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-AP.  
 
 
 
 
  Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de um mil 
novecentos e noventa e seis, no auditório da Associação de Ensino, em Tupã, 
estiveram reunidos os senhores membros do CBH-AP, conforme registrado em 
impresso próprio, o Senhor Presidente, Jesus Guimarães, o Senhor Vice 
Presidente, Walter de Oliveira e o Secretário Executivo, o Senhor Edson 
Geraldo Sabbag.  Presente  também como convidado o Prefeito eleito de Tupã e 
Suplente de Deputado Federal, o Senhor Manoel Gaspar.   Após a abertura da 
reunião pelo Senhor Presidente, foi passada a palavra ao Secretário Executivo 
para leitura e aprovação por unanimidade da Ata da Reunião anterior.   Na 
seqüência foram feitos os comunicados aos membros do Comitê sobre os 
eventos realizados e a seguir um breve relato sobre os trabalhos desenvolvidos 
pela  Câmara Técnica e pelo Grupo de Educação Ambiental.   Passada a palavra 
ao Senhor Vice Presidente, ele fez um relato sobre a visita realizada à CESP 
para conhecer os projetos de Educação Ambiental que ela desenvolve no Estado.   
Seguindo a pauta da Reunião o Secretário Executivo apresentou a Deliberação 
CBH-AP/009/96, que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO, que 
após discutida foi por todos aprovada.   Tendo em vista o término do mandato 
dos Senhores Prefeitos, o Presidente do Comitê colocou para discussão como 
ficaria  a Presidência do mesmo até que fossem convocadas as eleições, ficando 
acordado entre todos que o Vice Presidente, o Senhor Walter de Oliveira 
assumiria as funções de Presidente do Comitê.  Como último item  da pauta da 
reunião foi assinado o protocolo de intenções entre o Consórcio Intermunicipal 
Pró-Recuperação do Rio do Peixe e o FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos, visando a contratação do Projeto Diagnóstico da Situação Atual dos 
Recursos Hídricos das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe.   Após as 
considerações finais e nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por 
encerrada a presente Reunião.   


