
CBH-AP Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí Peixe 

Ata CBH/AP/002/2001 da 1 ª Reunião Extraordinária  1 
Aos onze dias do mês de junho do ano dois mil e um, no Município de Osvaldo Cruz, no Rotary Clube, às 14:00 horas, realizou-se 2 
a 1ª reunião extraordinária do CBH/AP.  Dando início a reunião foi composta a mesa da seguinte forma: O Sr. Elzio Stelato Júnior, 3 
Prefeito Municipal de Dracena, e Presidente do CBH-AP; o Sr. Pedro Gilberto Rodrigues Motta, do Rotary Clube de Osvaldo 4 
Cruz e Vice-Presidente do CBH-AP e o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, Secretário Executivo do CBH-AP; o Sr. Valter 5 
Luiz Martins, Prefeito Municipal de Osvaldo Cruz,  Presidente da AMNAP, e anfitrião deste evento; o Senhor Paulo Alves Pires, 6 
Prefeito Municipal de Teodoro Sampaio e Presidente do CBH-PP; o Senhor Roberto Tadeu Ferron, Vice-presidente do CBH-PP; 7 
o Senhor Nelson Vieira, Vice-presidente do CBH-MP; o Senhor Maurício de Oliveira Pinterich, representando o Presidente do 8 
Comitê da Bacia do Alto Paranapanema, e Prefeito Municipal de Piraju; o Senhor José Alcides Faneco, Prefeito Municipal de 9 
Garça, Prefeito indicado para compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos para representar as Bacias do Pontal do 10 
Paranapanema e Aguapeí Peixe; o Senhor Carlos Nóbile, Prefeito Municipal de Assis e Presidente do CBH-MP e o Senhor 11 
Rogério Meneses de Mello, representando o Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras.  Dando início a reunião o Sr. 12 
Valter Luiz Martins, Prefeito Municipal de Osvaldo Cruz, falou da importância da reunião, especialmente em tempos de 13 
racionamento de energia (“apagão”), pois se não cuidarmos dos recursos hídricos poderá haver, o “secão”;  também falou da honra 14 
de receber a todos os presentes e desejou uma excelente reunião.  Em seguida com a palavra o Senhor Elzio Stelato Júnior, 15 
Presidente do CBH-AP, que deu boas vindas aos presentes, e falou da importância da pauta da reunião, observando que devemos 16 
estar atentos ao desenvolvimento de nossa região em contraste com o desenvolvimento de outras áreas do Estado.  Passada  a 17 
palavra ao Secretário Executivo, Engº Fernando Antônio Rodrigues Netto, deu-se início aos trabalhos da reunião informando 18 
haver quorum para a realização da mesma.  A seguir foi solicitado aos membros da plenária, para a dispensa da leitura da Ata da 19 
reunião anterior, e caso haja alguma mudança na mesma, que seja manifestada até o final da reunião.  Colocada em votação, foi 20 
aprovada a dispensa da leitura da Ata.   Passando aos comunicados da Secretaria Executiva,  o Sr. Fernando informou sobre a 21 
realização do 3º Encontro Nacional do Fórum dos Comitês de Bacias Hidrográficas a realizar-se de 17 a 20 de junho na cidade de 22 
Belo Horizonte, reforçando a importância da participação dos Comitês do Estado; também no dia 21 de junho, na mesma cidade, 23 
acontecerá a eleição do coordenador desse Fórum, para o próximo ano.  O indicado, pelos Comitês de São Paulo, para disputar a 24 
vaga de coordenador do Fórum Nacional, é o Sr. Rogério Meneses de Mello, que representará este Comitê perante todos os 25 
Comitês do Brasil.  Ao final desta reunião deverá ser deliberado e autorizada a indicação do Sr. Rogério, titular pelo Segmento do 26 
Estado, e representante da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras de São Paulo, para disputar a vaga mencionada.   27 
O Sr. Secretário Executivo passou a seguir aos informes das reuniões do Conselho Nacional,  e,  lembrou, para todos que 28 
compõem o Comitê e que buscam ações de preservação e recuperação do nosso meio ambiente, da importância do dia 05 de junho 29 
último, data em que se comemorou o dia mundial do meio ambiente.  Dando prosseguimento foi apresentado a todos o painel com 30 
o tema: ÁGUA  - Fator de Integração e  Desenvolvimento.  Retornando a palavra ao Sr. Presidente, este solicita a manifestação do 31 
Sr. Maurício Pinterich, representante do Presidente do Comitê do Alto Paranapanema, que ressaltou a importância desta 32 
integração, e acrescentou que acredita nesta proposta de trabalho em conjunto com vários Comitês do Estado.  Com a palavra o 33 
Prefeito de Assis, o senhor Carlos Nóbile,  que reforçou a necessidade desta aproximação, desta união, para o fortalecimento da 34 
região, através da moeda de troca que é a abundância de água nas nossas bacias.  A seguir o senhor Paulo Alves Pires, Prefeito de 35 
Teodoro Sampaio e Presidente do CBH PP, mencionou que o seu Comitê já realizou uma reunião como esta e solicitou a inclusão, 36 
neste grupo,  do quinto Comitê, o do Ribeira de Iguape, para que todo o Sul do Estado, desde o Atlântico até o Mato Grosso, se 37 
componha em um bloco único e tenha uma grande força política.   O Sr. Pedro Gilberto Rodrigues Motta, Vice Presidente do 38 
Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe, parabenizou a todos presentes pela reunião, e reforçou a necessidade 39 
da aprovação desta união para que estas bacias, juntas, possam ser mais prósperas.   Com a palavra o Senhor Nelson Vieira, vice-40 
presidente do CBH-MP, que fala da importância da participação de todos nesta união.   Após, passou-se a palavra ao senhor 41 
Roberto Tadeu Ferron, vice presidente do CBH-PP, que cumprimentou aos presentes, parabenizou a fala do Engº Fernando, que 42 
de forma clara caracterizou nossas Bacias, e congratulou o trabalho do Comitê do Aguapeí Peixe que é muito atuante, sendo um 43 
exemplo para outros Comitês.  Neste momento o Sr. Presidente convida para compor a mesa o Sr. Jorge Maluly, Prefeito 44 
Municipal de Mirandópolis e Presidente do Comitê da Bacia do Baixo Tietê.   Passa então a palavra ao Prefeito de Garça, o Sr. 45 
José Alcides Faneco, candidato a representante ao CRH pelos CBH-AP e CBH-PP, que cumprimenta a todos presentes e fala do 46 
amadurecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, enfatizando que essa unificação é muito importante para o 47 
desenvolvimento sócio econômico da nossa região.   Com a palavra o senhor Rogério Meneses de Mello, falou sobre a indicação 48 
para representação dos Comitês Paulistas no Fórum Nacional e apresentou algumas transparências sobre a disponibilidade hídrica 49 
do Estado de São Paulo.   Na seqüência, o Sr. Jorge Maluly, Prefeito de Mirandópolis e Presidente do CBH-Baixo Tietê, 50 
cumprimentou os membros da mesa e parabenizou pela iniciativa dessa integração entre os Comitês presentes, para buscar o 51 
desenvolvimento sustentável de forma mais integrada.   O Secretário Executivo dando continuidade, faz a leitura da Deliberação 52 
CBH-AP/030/01 de 11/06/2001, que trata da aprovação da articulação entre os Comitês de Bacias Hidrográficas do Vale do 53 
Paranapanema e do Aguapeí-Peixe, visando a gestão integrada dos Recursos Hídricos voltada para o desenvolvimento econômico 54 
regional.  Aberta a palavra ao plenário, não houve nenhuma manifestação contrária.  Colocada em votação a Deliberação, foi 55 
aprovada por unanimidade.   Fazendo uso da palavra o Sr. Luís Sergio, coordenador da Câmara Técnica, informou sobre o 56 
aumento do número de vagas para a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, sendo uma vaga para o segmento dos 57 
Municípios e uma para a Sociedade Civil, pois o segmento do Estado já indicou representante na primeira reunião da Câmara.  58 
Assim cada um dos segmentos deverá indicar até o final desta reunião seus representantes.   O Sr. Secretário solicita que se vote 59 
sobre a indicação do Sr. Rogério Meneses para concorrer a eleição do Coordenador do Fórum Nacional dos Comitês pelo CBH-60 
AP, sendo a autorização para votar e ser votado aprovada por unanimidade.  Neste momento o Sr. Mário André, Coordenador do 61 
Núcleo de Educação Ambiental AP-3 (região de Osvaldo Cruz) faz uso da palavra para informar sobre a realização de um 62 
Encontro Estadual de Resíduos Sólidos, nos dias 19 e 20 de junho, em São Paulo, pela Secretaria do Meio Ambiente, e da 63 
necessidade de indicação pelas Prefeituras e Entidades de um representante para participar da reunião.  A seguir, o Sr. José 64 
Eduardo de Andrade, da Secretaria da Agricultura, do Escritório de Desenvolvimento Regional - EDR de Tupã, solicita o uso da 65 
palavra e manifesta-se parabenizando sobre a apresentação do Painel sobre a Água, que foi muito bem enfocado sobre a 66 
sustentabilidade e preservação dos recursos naturais da nossa região, e pede que o setor da agricultura não seja esquecido 67 
especialmente quando vier a cobrança pelo uso da água.  O Sr. Secretário Executivo pede ao Presidente para colocar em 68 
votação a ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade.   Reunidos os representantes dos segmentos, presentes 69 
neste momento na reunião, para tratar da questão das vagas para a Câmara Técnica, foram indicados: a) para o segmento dos 70 
Municípios, o Sr. Antônio Rodolfo Devito, Prefeito de Vera Cruz  e b) para o segmento da Sociedade Civil, a Sra. Valéria M. B. 71 
Vizzato Stéfani, representando a Associação Feminina Loja Maçônica de Garça.  O Senhor Elzio Stelato tomando a palavra, 72 
agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião. 73 


