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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil, no Município de Parapuã, no Salão Paroquial 4 
localizado à rua Goiânia, 1017, às nove horas, foi realizada a 1ª reunião ordinária do Comitê de 5 
Bacias dos Rios Aguapeí-Peixe. Para iniciar a reunião foi composta a mesa diretiva na seguinte 6 
ordem: Sr. Carlos Ananias Campos de Souza, Prefeito Municipal de Lucélia e Presidente deste 7 
Comitê; o Sr. Rogério Menezes de Mello representante da Associação Ambientalista de Marília e 8 
Vice-Presidente do Comitê; o Sr. Luiz Antônio da Silva, Diretor do DAEE e Secretário Executivo do 9 
Comitê; o Sr. Luiz Takashi, representante das Bacias do Aguapeí-Peixe e Pontal do 10 
Paranapanema, eleito junto ao CRH e Prefeito Municipal de Alvares Machado; o Sr.  Antônio 11 
Francelino, Presidente da AMCOP e Prefeito Municipal de Álvaro de Carvalho; o Sr. Laurentino 12 
Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Parapuã; e o Sr. João Bezerra, Capitão da Policia 13 
Florestal de Marília. O Sr. Presidente do Comitê, agradecendo a presença de todos, procede à 14 
abertura da reunião, passando a palavra ao Prefeito anfitrião. O mesmo se referindo aos 15 
componentes da mesa e aos presentes, dá as boas-vindas e agradece a presença. Menciona os 16 
bons trabalhos do Comitê, ressalta a conservação dos solos e dos recursos hídricos desenvolvidos 17 
pela Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e solicita a urgência na liberação 18 
dos recursos do FEHIDRO para o ano 2000, por conta da legislação eleitoral e, agradece. O 19 
Presidente Dr. Carlos menciona a importância da descentralização das reuniões do Comitê, para 20 
uma melhor divulgação do Comitê e passa a palavra para o Secretário Executivo. O Sr. Secretário 21 
cumprimenta a todos e agradece ao anfitrião, declarando a existência de quorum para inicio da 22 
reunião. O Presidente passa então a palavra ao vice-presidente que agradece e cumprimenta os 23 
presentes. O Vice Presidente faz um balanço das ações de educação ambiental desenvolvidas 24 
pelo Comitê e diz que o contrato para o Projeto de Educação Ambiental Regional está em vias de 25 
assinatura. Descreve o projeto. O presidente parabeniza o vice-presidente e enaltece seu 26 
empenho no cargo. O Presidente menciona as deliberações a serem votadas e solicita a leitura da 27 
ata da reunião anterior pelo Sr. Secretário. O mesmo menciona a importância do Sr. Edson 28 
Sabbag, presente na reunião, para o processo do Sistema de Recursos Hídricos e passa à leitura 29 
da ata da reunião anterior. O Sr. Presidente põe a ata em votação, que é aprovada. O Sr. 30 
Presidente passa a palavra ao Secretário para comunicações gerais. O Secretário menciona as 31 
ações para agilização do Projetos junto aos Agentes Técnicos e fala dos estudos para a Lei 32 
Federal. O Presidente solicita ao representante do Comitê, junto ao CRH, Dr. Takashi, 33 
esclarecimentos sobre as mudanças dos Manuais do Fehidro. O Sr. Takashi discorre sobre as 34 
reuniões do dia 08/12/99 e esclarece questões como a dos equipamentos para coleta de lixo e fala 35 
de suas intervenções à favor dos Comitês que representa. Pede mais informações para subsidiá-lo 36 
em próximas reuniões. O Sr. Presidente convoca o Coordenador da Câmara Técnica a 37 
apresentação das deliberações. O Sr. Coordenador Luís Sérgio de Oliveira apresenta a 38 
Deliberação 021/2000 e coloca as restrições para a tomada dos recursos. Após apresentada a 39 
deliberação o Sr. Presidente a coloca para discussão. O Prefeito de Álvaro de Carvalho diz da 40 
necessidade da alteração da contrapartida para prefeituras com parcos recursos. O presidente diz 41 
da relação deste assunto com o Manual do Fehidro e solicita do representante junto ao CRH 42 
intervir sobre este assunto. O Sr. Representante menciona a questão das CND’s e fala das 43 
alterações no Manual. O Sr. Presidente menciona a questão da contra partida como exigência 44 
federal. O SR. Presidente coloca, então a Deliberação 021/2000 em discussão novamente e em 45 
não havendo quaisquer manifestações a coloca em votação. A mesma é aprovada. A deliberação 46 
022/2000 passa a ser apresentada pelo Sr. Coordenador da Câmara Técnica. Antes disto, rápidos 47 
esclarecimentos foram feitos, como análise dos pareceres para o Fehidro, realizados pela Cetesb 48 
e pela Secretaria do Meio Ambiente. O Sr. Presidente solicita a inclusão nos critérios, de um 49 
critério geral referente à pontuação por contrapartida. Tal propositura foi acolhida e a deliberação 50 
votada e aprovada com a alteração. O Presidente acusa o cumprimento da Pauta, passando a 51 
palavra ao vice-presidente, que solicita atenção à legislação federal e as discussões sobre a 52 
Agência Nacional de Águas e pede aprovação a uma moção favorável à equidade da tomada de 53 
recursos pelos três segmentos, no que é atendido, tendo tal moção sido aprovada. O Presidente 54 
agradece a presença de todos, passa a palavra ao anfitrião que se despede. Novamente o 55 
Presidente, retomando a palavra, agradece e encerra a reunião. 56 


