
CBH-AP Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí Peixe 
Ata CBH/AP/006/2002 da 2 ª Reunião Extraordinária de 2002  1 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e dois, no Município de Vera Cruz, no Vera Cruz 2 
Tênis Clube, às 14:00 horas, realizou-se a 2ª reunião extraordinária do CBH/AP.  Dando início a 3 
reunião foi composta a mesa da seguinte forma: O Sr. Elzio Stelato Júnior, Prefeito Municipal de 4 
Dracena, e Presidente do CBH-AP; o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, Secretário Executivo do 5 
CBH-AP; o Sr. José Alcides Faneco, Prefeito Municipal de Garça, representante do Comitê  no CRH, 6 
o Prefeito Municipal de Vera Cruz, Senhor Antonio Rodolfo Devito, anfitrião deste evento, os 7 
membros titulares do Comitê e o Presidente da CODASP, Senhor Antonio de Pádua Perosa, conforme 8 
lista específica.  Com a palavra o Presidente do CBH/AP deu as boas vindas aos presentes e solicitou 9 
ao Senhor Secretário Executivo que desse prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra o Secretário 10 
Executivo, Eng.º Fernando Antônio Rodrigues Netto, após os agradecimentos a todos presentes e 11 
autoridades informou que existia quorum para a realização da reunião.  Passando ao primeiro assunto 12 
da pauta o Senhor Presidente do Comitê colocou a ata da reunião anterior em discussão. Aberta a 13 
palavra aos membros do Comitê não houve manifestações sendo que a mesma foi aprovada por todos 14 
os membros. Dando prosseguimento o Senhor Secretário Executivo passou aos comunicados  sendo 15 
que fez um breve relato sobre as atividades da Secretaria Executiva, bem como ressaltou a importância 16 
da participação do Comitê no IV Encontro Nacional de Comitês de Bacia, a ser realizado em 17 
Camboriu, Santa Catarina. Aberta a palavra aos membros do Comitê não houve manifestações. Após 18 
os comunicados foi passada a palavra ao Conselheiro do CRH para os relatos sobre a sua participação 19 
na  reunião do Conselho Estadual, sendo que o mesmo  informou a todos o ocorrido na ultima reunião 20 
do CRH.  Neste momento o senhor Presidente solicitou aos membros do Comitê a alteração da ordem 21 
da Pauta , para que o Dr. Antonio de Pádua Perosa, pudesse fazer uso da palavra. Aprovado pelo 22 
plenário o Dr. Perosa agradeceu ao Comitê pela oportunidade e após breve relato dos trabalhos da 23 
CODASP passou a palavra para o Eng.º Luiz Gonzaga que fez a apresentação do projeto da CODASP 24 
que será desenvolvido na Bacia do Peixe. Dando prosseguimento a reunião o Secretario Executivo 25 
solicitou ao coordenador da Câmara Técnica que apresentasse as deliberações para aprovação do 26 
plenário. Fazendo uso da palavra o senhor Luís Sergio de Oliveira passou a explicação da Deliberação 27 
CBH/AP/043/2002 que aprova a pontuação dos projetos apresentados ao FEHIDRO e explicou ainda 28 
que alguns projetos, constantes da listagem, possuem restrições como documentação incompleta ou 29 
fora de prazo, portanto não foram pontuados. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade a 30 
Deliberação CBH/AP/043/2002. Dando prosseguimento o coordenador passou a apresentação da 31 
Deliberação CBH/AP/044/2002  que indica prioridades de investimentos ao Fehidro. Aberta a palavra 32 
aos membros do Comitê. Após diversas manifestações, apresentou-se as seguintes propostas para 33 
ampliação do atendimento: 1) verba de Educação Ambiental (R$ 110.820,33) redistribuída de acordo 34 
com percentuais estabelecidos nos critérios, para suplementar os Programas de Erosão, Esgoto e Lixo, 35 
acrescendo os valores de R$ 44.328,13; R$ 40.000,00 e R$ 26.492,20, respectivamente; 2) No 36 
programa de erosão - verba de Educação Ambiental somada aos seguintes valores cedidos pelo 37 
tomadores priorizados: P.M. 38 
TupiPaulista=R$13.000,00;P.M.Junqueirópolis=R$20.000,00;P.M.ArcoÍris=R$6.000,00;P.M.Flórida 39 
Paulista=R$13.000,00;P.M.PresidenteVenceslau=R$10.000,00;P.M.Clementina=R$9.646,00 e P.M. 40 
Cafelândia=R$8.000,00, beneficiando os tomadores: P.M. Gabriel Monteiro com valor de 41 
R$76.065,68 e P.M. Álvaro de Carvalho com valor de R$47.909,00; 3) No programa de Esgoto - 42 
somado ao recurso da Educação ambiental, houve um acordo da cessão de R$15.000,00 por cada um 43 
dos seguintes tomadores priorizados: P.M. Dracena, P.M. Martinópolis, P.M. Júlio Mesquita e P.M. 44 
Herculândia, beneficiando a P.M. de Getulina com recursos do Fehidro no valor de R$100.000,00; 4) 45 
No programa de Lixo - somado ao valor de R$26.492,20, da Educação Ambiental, foi proposto um 46 
acordo entre os tomadores priorizados, que não ocorreu durante a reunião, sendo dado um prazo de 05 47 
dias para que o tomador interessado (P.M. Iacri) informasse à Secretaria Executiva do CBH-AP, o 48 
acerto de valores.  O acordo não foi ultimado e portanto o recurso foi alocado para o Programa de 49 
Suprimento de Água, beneficiando os tomadores: P.M. Pacaembu e P.M. São João do Pau D’Álho, 50 
com valores  iguais de R$13.246,10.  Encerradas as manifestações e os acordos foi aprovada a 51 
Deliberação CBH-AP/044/2002, ressalvado o prazo dado ao programa de Lixo  para que a Secretaria 52 
Executiva possa finalizar os valores. Dando prosseguimento à reunião, foi passada a palavra aos 53 
membros da mesa para as considerações finais.  O Presidente do Comitê agradeceu a todos pela 54 
participação ressaltando o caráter democrático das decisões e nada mais havendo a tratar deu por 55 
encerrada a reunião. 56 


