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ATA DA 1 ª  ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DE 1999  DO COMITÊ DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DOS RIOS AGUAPEÍ E PEIXE - CBH-AP 
Aos  oito  dias do mês de junho do ano de um mil novecentos e noventa e nove  , no auditório da AFUCAL, em 
Lucélia , realizou-se a 1ª reunião Extraordinária  do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe 
- CBH-AP de 1999 . Após a recepção dos presentes foi composta a mesa dirigente dos trabalhos com o Sr. 
Carlos Ananias de Souza , Prefeito Municipal de Lucélia e Presidente do CBH/AP , o Sr. Rogério Menezes de 
Mello, representante da Associação Ambientalista de Marília e Vice Presidente do CBH/AP, o Sr. Edson 
Geraldo Sabbag, representante do DAEE e Secretário Executivo do Comitê, o Secretário de Recursos Hídricos, 
Saneamento e Obras do Estado o Senhor Antônio Carlos de Mendes Thame,  o  representante das Bacias 
Hidrográficas do Aguapeí, Peixe e Pontal do Paranapanema junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e 
Prefeito Municipal de Alvares Machado , o Sr. Luiz Takashi , o Presidente da AMINAP e Prefeito Municipal 
de Ouro Verde o senhor Odemar do Val, o Prefeito Municipal de Mirandópolis e Presidente do Comitê do 
Baixo Tietê, o Sr. Jorge Maluly ,o Assessor Palarmentar do Deputado Estadual Edson Aparecido e o Sr. Kleber 
Bragato, assessor parlamentar do Deputado Estadual Rodolfo Costa e Silva. Dando início a reunião o Sr. 
Presidente agradeceu a presença do Secretário Mendes Thame bem como de todos os demais representantes e 
dá por aberto os trabalhos . Ainda fazendo uso da palavra o sr Presidente ressaltou que em 1998 o CBH/AP foi 
o Comitê que mais investiu no Estado e com maior número de contratos, sendo que para 1999 estarão sendo 
priorizados mais 40 projetos . Dando prosseguimento a pauta da reunião o Secretário Executivo informa que há 
quorum para a aprovação das deliberações e solicita a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior face a 
extensa pauta da reunião, o que foi aprovado por unanimidade pelo plenário. Fazendo uso da palavra o Senhor 
Vice Presidente agradeceu a presença do Sr. Secretário de Recursos Hídricos e ressaltou a importância do 
fortalecimento dos Núcleos de Educação Ambiental , principalmente agora que serão destinados recursos para 
que os núcleos possam implantar um grande projeto de Educação Ambiental na Bacia . Passada a palavra ao 
Senhor Secretário de Recursos Hídricos o mesmo agradeceu o convite para participar da reunião enfatizando 
que dentro do possível tem participado de todas reuniões de Comitês do Estado. Falou da importância do 
fortalecimento dos Comitês de Bacias e destacou o papel da Secretaria de Recursos Hídricos neste processo. 
Prosseguindo com os  trabalhos o Senhor Secretário passou a leitura dos informes da Secretaria , informando 
que conforme deliberado na última reunião o Sr. Luis Takashi , Prefeito Municipal de Alvares Machado foi 
eleito conselheiro do CRH. Dando prosseguimento a reunião o Sr. Secretário solicitou ao Coordenador da 
Câmara Técnica que apresentasse a prestação de contas dos projetos do FEHIDRO contratados em 1998. 
Fazendo uso da palavra o Sr. Luis Sergio passou a explicação dos projetos cujas obras já foram concluídas, os 
que dependem ainda de aprovação e os que não foram assinados, ressaltando que todos os projetos estão sendo 
fiscalizados pelos agentes técnicos CETESB e DAEE. Na seqüência foi passada a palavra ao Sr. Vice 
Presidente que apresentou ao plenário o Projeto elaborado pelos Núcleos de Educação Ambiental no final do 
ano e que será apresentado ao FEHIDRO. Fazendo uso da palavra o senhor Secretário Executivo passou a 
explicação de como serão formadas as Câmaras Técnicas e solicitou as entidades que façam a indicação até o 
final do mês. Dando continuidade passou a aprovação da deliberação CBH/AP/020/99, que indica prioridades 
de investimentos ao FEHIDRO.  Fazendo uso da palavra o coordenador da Câmara Técnica do Comitê, Luís 
Sergio de Oliveira passou a explicação da Deliberação que foi aprovada por unanimidade. Passada a palavra ao 
senhor Presidente do Comitê o mesmo solicitou ao Senhor Secretário Mendes Thame que seja iniciada uma 
grande campanha de Comunicação Social  visando divulgar o Sistema de Recursos Hídricos , os Comitês de 
Bacias, e principalmente, a questão da cobrança pelo uso da água. Fazendo suas considerações finais o Sr. 
Secretário elogiou mais uma vez o trabalho do Comitê, a importância da Educação Ambiental e colocou a 
Secretaria de Recursos Hídricos a disposição dos Comitês de Bacias.  Após manifestação dos demais membros 
da mesa e não havendo nada mais a tratar, o Senhor Presidente dá por encerrada a Assembléia. 


