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Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias do s Rios Aguapeí Peixe no ano de 2000 1 
 2 
Aos onze dias do mês de Dezembro do ano dois mil, no Município de Lucélia, no Clube Recreativo de Lucélia, às 3 
quatorze horas, foi realizada a segunda reunião ordinária do Comitê do Aguapeí e Peixe.  Para o início da reunião foi 4 
composta a mesa diretiva por: Sr. Carlos Ananias Campos de Souza, Presidente do Comitê e Prefeito Municipal de 5 
Lucélia; o Sr. Rogério Menezes de Melo, Vice-presidente do Comitê e representante da Associação Ambientalista de 6 
Marília; o Sr. Luís Sergio de Oliveira, Secretário Executivo Interino do Comitê; o Sr. Luiz Takashi representante  das 7 
Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe e Pontal do Paranapanema junto ao CRH e Prefeito Municipal de Álvares Machado; o 8 
Sr. Antônio Francelino, Presidente da AMCOP e Prefeito Municipal de Álvaro de Carvalho; e o Sr. Tenente José Luis 9 
Cerqueira de Lima, representando a Policia Florestal.  Composta a mesa, o Sr. Presidente, assume os trabalhos e 10 
agradece a presença de todos.  A seguir indica a pauta da reunião: 1) serão aprovadas as Deliberações 025 e 027 de 11 
2000, que tratam das prorrogações de prazos de projetos respectivamente de Adamantina e Flórida Paulista, 12 
autorizadas na forma de deliberações “Ad referendum”, e 2) a Deliberação 026 de 2000 que aprova a contratação do 13 
Plano de Bacia. Passa a palavra ao Sr. Secretário Executivo Interino. Este informou da existência de quorum para 14 
realização da reunião.  Na seqüência o Sr. Rogério Meneses cumprimenta os membros da mesa e informa da alegria 15 
por sua nomeação como Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de Recursos Hídricos Saneamento e Obras 16 
do Estado de São Paulo no último dia 09/11/00;  com relação ao projeto de Educação Ambiental, declara a sua 17 
frustração por não ter conseguido o seu início, em função de problemas com o tomador e adequação à Lei de 18 
Responsabilidade Fiscal; e por último passa alguns informes do Secretário de Recursos Hídricos, Dr. Mendes Thamé, 19 
sobre a importância do Plano de Bacia para os Comitês. Neste momento o Sr. Presidente indica um requerimento 20 
apresentado pela Secretaria Executiva, solicitando a inversão da pauta através da convocação da 3ª Reunião 21 
Extraordinária para deliberação de mudança do Estatuto, que foi justificado pelo Sr. Luís Sergio em vista da 22 
necessidade específica, prevista no próprio Estatuto, do quorum de 2/3 dos membros do Comitê, e para que esse 23 
quorum não seja comprometido em função da necessidade de alguns membros de ausentarem-se no transcorrer da 24 
reunião. Aprovado por todos os presentes.  Após a pausa para a realização da reunião anteriormente mencionada, 25 
retomou-se os trabalhos para continuidade da 2ª reunião Ordinária do CBH-AP.  O Sr. Presidente solicita ao Sr. Luís 26 
Sergio para fazer leitura da Ata da reunião anterior (30/05/2000).  O Sr. Aristides Portela, Prefeito de Tupi Paulista, faz 27 
um requerimento solicitando a dispensa da leitura da Ata, uma vez que todos os presentes receberam uma cópia da 28 
mesma.   Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade.  Em discussão a Ata, e não havendo discussão, foi 29 
colocada em votação a sua aprovação, sendo também aprovada por todos os presentes.  Neste momento o Sr. Luís 30 
Sergio apresenta os comunicados da Secretaria Executiva: 1) Em 05/10 - Reunião em Presidente Epitácio, onde a 31 
Secretaria Executiva falou sobre o Comitê de Bacias e suas realizações, em evento realizado pela Vigilância Sanitária 32 
do Estado de São Paulo, aos integrantes do Projeto de Diagnóstico Sanitário dos Municípios afetados pelo reservatório 33 
da Usina de Porto Primavera; 2) Em 20/10 – Participação de reunião em São Paulo com todas as Secretarias 34 
Executivas para indicação do representante dos Comitês junto ao CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  3) 35 
Em 23/10 – A Secretaria esteve representando o Presidente do CBH-AP na eleição em Brasília, do segmento Comitês 36 
/Consórcios /Associações, para o CNRH; e 4) Em 01/12 – Participação no Seminário sobre a Cobrança pelo Uso da 37 
Água.  Em seguida o Sr. Antônio Francelino, Presidente da AMCOP, aproveitando a reunião do Comitê com a presença 38 
de vários Prefeitos participantes daquela Associação, faz algumas considerações sobre a representatividade das 39 
Prefeituras na Associação Paulista de Municípios - APM e os problemas referentes a última eleição, ``fraudulenta``, 40 
nessa Associação. Solicita a assinatura dos Prefeitos ao abaixo assinado, para invalidar aquela eleição, e agradece a 41 
oportunidade dispensada.  O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Luís Sergio, que informa sobre a indicação do 42 
Secretário Executivo do Comitê.  Em decorrência das mudanças na Direção Geral do DAEE, a indicação do órgão 43 
através do Sr. Superintendente, Dr. João Gilberto Lotufo Conejo, para assumir a Secretaria Executiva do CBH-AP é do 44 
Engº Fernando Antônio Rodrigues Netto, que em 07/05 assumiu respondendo pela Diretoria do DAEE em Marília, 45 
sendo oficializado como Diretor da Bacia do Peixe Paranapanema em 18/11/2000.  Portanto propõe-se a apreciação e 46 
discussão da deliberação 029/2000, que indica o nome do Diretor da Bacia como Secretário Executivo. O Sr. 47 
Presidente solicita a presença do Engº Fernando para compor a mesa. E não havendo nenhuma manifestação em 48 
contrário, coloca-se em votação a deliberação, tendo sido aprovada por unanimidade.  A Câmara Técnica passa a 49 
apresentar as deliberações “Ad Referendum” 025/2000 e 027/2000, para prorrogação de prazo dos projetos 50 
respectivamente nos municípios de Adamantina e Flórida Paulista.  Colocada em discussão as deliberações, não 51 
houve nenhuma manifestação.  Colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade.  Após, o Presidente passa 52 
a palavra ao Sr. Secretário Executivo, Sr. Fernando Rodrigues Netto, para que apresente a proposta do Plano de Bacia 53 
para os Rios Aguapeí - Peixe.  Como o representante da Empresa CETEC faltou, o Engº Fernando passou a 54 
apresentar a Proposta do Plano de Bacia, aprovada pela Câmara Técnica em 26/10/00.  A apresentação fala da 55 
metodologia de execução, chamada Metaplan, que vai ordenar as idéias dos participantes desta Bacia, através de 56 
várias oficinas (reuniões) em que haverá a participação de todos os atores envolvidos e interessados, que moram na 57 
Bacia.   Portanto este é um Plano e um Projeto Político, sendo o grande salto de qualidade que a Bacia pode dar na 58 
prática da descentralização e participação para a  sociedade que integra esta Bacia. O Sr. Luís Sergio apresenta, 59 
então, a deliberação   026/2000 que aprova a contratação do Plano de Bacia.  O Sr. Rogério lembra que acompanhou 60 
a execução do relatório Zero, cujo tomador era o Consórcio Intermunicipal do Rio do Peixe, e que foi contratada essa 61 
mesma empresa indicada para o Plano de Bacia, e declara ainda que como Secretário Executivo do Consórcio, atestou 62 
a qualidade do trabalho realizado por essa empresa. Colocada em discussão a deliberação 026/2000 e não havendo 63 
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nenhuma manifestação, esta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.  O Prefeito de Álvaro de Carvalho 64 
manifestou-se sobre a dificuldade de atender a contrapartida de 20% (vinte por cento) para os projetos do Fehidro 65 
especialmente com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal.  O Sr. Presidente entende que com o Plano de Bacia 66 
a contrapartida poderá ser diminuída ou suprimida caso verifique-se a prioridade do projeto e não haja condições do 67 
tomador dar as referidas garantias.  O Sr. Luiz Takashi que representa o Comitê junto ao CRH, esclarece das reuniões 68 
e discussões sobre a distribuição de Recursos do Fehidro nesse Conselho e dos debates junto ao Cofehidro 69 
especialmente com relação à Contrapartida; declara também a importância do Plano de Bacia e como as Prefeituras 70 
devem encará-lo, adequando as suas necessidades às prioridades do referido Plano; agradece a confiança depositada 71 
nele para representar o Comitê junto ao CRH e despede-se pois será sua última reunião no dia 14/12, já que não foi 72 
reeleito para Prefeito.   O Sr. Rogério Meneses faz uso da palavra corroborando as idéias sobre o Plano de Bacia e 73 
lembrando sobre a mobilização dos Prefeitos junto aos Deputados Estaduais para a aprovação do Projeto de Lei de 74 
Cobrança de Uso da Água (PL 20), solicitada pelo Secretário Mendes Thame, que tem se empenhado constantemente 75 
para essa aprovação. Parabeniza o trabalho do Sr. Luiz Takashi e despede-se.  O Sr. Luís Sergio agradece a todos os 76 
colegas que colaboraram no tempo em que esteve como Secretário Executivo Interino, bem como à equipe da 77 
Prefeitura de Lucélia.  O Sr. Fernando Netto, faz as suas considerações finais falando da importância da participação 78 
de todos os membros para consolidar a Instituição do Comitê, declarando que a organização de todo o Comitê passa 79 
por uma conscientização política, e que é fundamental para que a população desta Bacia possa ser atendida em suas 80 
reivindicações.   O Sr. Presidente agradece a participação de todos, e solicita à Secretaria Executiva para que se faça 81 
na 1ª reunião do ano de 2001 uma sinopse do Sistema, esclarecendo sobre a necessidade da participação efetiva de 82 
todos, e principalmente dos novos prefeitos eleitos, por fim declara encerrada a presente reunião.   83 

 84 

Ata da 3 ª  Reunião Extraordinária do Comitê dos Rios Aguapeí  Peixe no ano de 2000 85 
 86 
O Sr. Presidente e membros da mesa dão início à terceira reunião extraordinária, constatando o quorum suficiente para 87 
realização da mesma. Esta reunião extraordinária trata da aprovação da deliberação 028/2000, proposta pela Câmara 88 
Técnica, para reforma do Estatuto deste Comitê das Bacias dos Rios Aguapeí e Peixe.  Passou-se a apresentação das 89 
alterações propostas pelo Sr. Luís Sergio.  O Sr. Presidente esclarece que essas alterações já há muito que eram 90 
aguardadas, e abre então a palavra à Assembléia para os debates e discussões sobre a proposta em questão.  A Sra. 91 
Carolina, representante da Apromam de Adamantina, pediu esclarecimentos sobre o regimento interno para o Estatuto, 92 
sendo explicado pelo Sr. Luís Sergio, que a Câmara Técnica achou desnecessário a princípio, mas, podendo 93 
futuramente ser visto a necessidade do mesmo bem como de procedimentos para eleição.  Não havendo mais 94 
discussões, foi colocado em votação, e aprovado por todos os membros presentes,  o novo Estatuto,  através da 95 
Deliberação 028/2000.  A seguir o Sr. Presidente declara encerrada a 3ª Reunião Extraordinária. 96 
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