CBH-AP Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí Peixe
ATA CBH/AP/01/2003 da 1ª Reunião Ordinária


Aos oito dias do mês de abril do ano dois mil e três, no Município de Garça, no Grêmio Teatral Leopoldo Froes, às 10:30 horas, realizou-se a 1ª reunião ordinária de 2003 do CBH/AP.  Dando início a reunião foi composta a mesa da seguinte forma: O Sr. Elzio Stelato Júnior, Prefeito Municipal de Dracena e Presidente do CBH-AP; o Sr. Fernando Antônio Rodrigues Netto, Secretário Executivo do CBH-AP; o Sr. José Alcides Faneco, Prefeito Municipal de Garça, representante do Comitê  no CRH e anfitrião deste evento e demais membros titulares do Comitê,  conforme lista específica. Com a palavra o Presidente do CBH/AP deu as boas vindas aos presentes e solicitou ao Senhor Secretário Executivo que desse prosseguimento aos trabalhos. Com a palavra o Secretário Executivo, Engº Fernando Antônio Rodrigues Netto, após os agradecimentos a todos presentes e autoridades informou que existia quorum para a realização da reunião. Passando ao primeiro assunto da pauta o Senhor Presidente do Comitê colocou a ata da reunião anterior em discussão. Aberta a palavra aos membros do Comitê não houve manifestações sendo que a mesma foi aprovada por todos os membros. Dando prosseguimento o senhor Presidente do Comitê solicitou ao secretário executivo que passasse a explicação dos procedimentos para eleição dos membros do CBH/AP. Fazendo uso da palavra o secretario executivo explicou que as entidades que se cadastraram seriam divididas em segmentos e deveriam indicar 14 representantes titulares e 14 suplentes. Na seqüência cada segmento deverá indicar sete membros para compor a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e 07 membros para a Câmara Institucional. Explicou ainda que como acontece desde a instalação do Comitê cada segmento deverá indicar um representante para compor a Diretoria do Comitê. Explicou ainda que vem ocorrendo a indicação de um representante dos municípios para a Presidência, um representante da sociedade civil para a Vice Presidência e um representante do Estado para a Secretaria Executiva. Neste momento o Senhor Presidente abriu a palavra aos membros do Comitê para suas manifestações. Na seqüência o Senhor Ramiz, do Rotary Clube de Tupã se manifestou sobre quem poderia participar da votação pela sociedade civil. Após discussão pelo plenário foi aprovado pelos membros  que todas as entidades cadastradas, as que já são membros do Comitê, bem como as que se cadastraram no dia poderiam participar da eleição.Aprovados os procedimentos por todo o plenário o Senhor Presidente informou que a reunião será paralisada por 30 minutos para que os segmentos possam fazer as suas indicações. Reiniciando a reunião o Senhor Presidente fazendo uso da palavra procedeu a leitura dos membros indicados pelo Estado , pela Sociedade Civil e pelos Municípios, conforme lista anexa a esta Ata, dando posse aos mesmos. Foram ainda indicados os membros das Câmaras Técnicas de Planejamento e Avaliação, e, Institucional pelo Estado, pela Sociedade Civil  e pelos Municípios, conforme lista anexa a esta Ata. Tendo os membros do comitê tomado posse o Senhor Presidente passou a leitura dos membros indicados para a Diretoria do Comitê, sendo que foram indicados : para Presidente o Prefeito Municipal de Garça, Sr José Alcides Faneco, para Vice Presidente o Senhor Djair Bedori Fiorini, do Sindicato Rural de Lucélia, e, para Secretário Executivo o senhor Fernando Antônio Rodrigues Netto, do DAEE, sendo que os mesmos foram eleitos por unanimidade dos membros do Comitê. Fazendo uso da palavra o Senhor José Alcides Faneco agradeceu a todos pela confiança e se colocou a disposição do Comitê para dar continuidade aos trabalhos que vem sendo desenvolvidos, agradeceu ainda em especial ao Presidente Elzio Stelato Júnior, Prefeito de Dracena, pelo brilhante trabalho executado durante sua gestão. Fazendo uso da palavra o Senhor Pedro Gilberto, do Rotary Club de Osvaldo Cruz, agradeceu o apoio de todos durante seu mandato como Vice Presidente, desejando que estes trabalhos continuem sendo desenvolvidos . Passada a palavra ao Sr. Elzio Stelatto Júnior, o mesmo agradeceu o apoio de todos os Prefeitos, membros da sociedade civil e em especial da Secretaria Executiva pelos trabalhos desenvolvidos, desejando à nova Diretoria do Comitê sucesso e determinação. Nada mais havendo a tratar encerrou- se a presente reunião. 

