
 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (23/11/2007): Aos vinte e três dias do mês de 1 

novembro do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, deu-se início à trigésima segunda Reunião 2 

Ordinária do CBH-TG, no Centro de Convenções do Michelangelo Hotel em São José do Rio Preto.  3 

Foram convidados para compor a mesa: o Sr. Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade 4 

dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; o Sr. 5 

Luiz Fernando Carneiro, Prefeito Municipal de Olímpia e Vice-presidente ; o Sr. Antonio José Tavares 6 

Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário 7 

Executivo do CBH-TG; a Sra Fabiana Zanquetta de Azevedo, representante do Departamento de 8 

Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG, o Sr. Edson 9 

Geraldo Sabbag, Coordenador do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas; o Sr. Cláudio 10 

Daher Garcia, Secretário Executivo do CBH-BPG,  o Geólogo José Luiz Albuquerque Filho, 11 

Coordenador dos Trabalhos do Relatório de Situação do Turvo/Grande, e foram convidados todos os 12 

Coordenadores de Câmara Técnica: Sr. Luciano Passoni, CT-PLAGRHI/AI; Sr.  Antônio Fogaça, CT-13 

SAN e Sr. Samir Barcha, CT-AS/UM.  1 – ABERTURA: Presentes 40 (quarenta) membros dos 54 14 

membros votantes, ou seja, o número regimental para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-15 

TG, Sr. Germano declarou aberta a 32ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e 16 

convidados presentes.  2 - LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 17 

CBH-TG: Na seqüência o Presidente submeteu à plenária a Ata da 31ª Reunião Ordinária do CBH-TG, 18 

Sr, Ranzani sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação 19 

a todos os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros 20 

presentes.   3 – INFORMES DA DIRETORIA: SECRETARIA EXECUTIVA - Dando início aos informes 21 

da Secretaria Executiva pelo Sr. Ranzani, informou que acontecerá o 1º Encontro de Educação 22 

Ambiental em Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande no dia  14/12/2007 em 23 

Pindorama, e passou a palavra para o Sr. Antonio Lucio Martins, que convidou todos os membros para 24 

participar do evento em Pindorama.  Dando continuidade o Sr. Ranzani retomou a palavra e informou 25 

ainda que aconteceu no dia dois de outubro a  Assinatura de alguns Contratos FEHIDRO na sede da 26 

Secretaria Executiva; informou ainda o Fórum Paulista de Comitê no dia  15/10/2007 realizou a eleição 27 

para coordenador do Fórum e foi indicado Sr. Sabbag, relatou ainda que entre os dias 23 a 27 de 28 

outubro aconteceu o IX Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas; dando continuidade 29 

apresentou o relato dos trabalhos e discussões no processo do novo texto para o Manual de 30 

Procedimentos Operacionais do FEHIDRO e dos novos índices de distribuição dos recursos do 31 

FEHIDRO aos Comitês, ainda que entre os meses de abril e Setembro aconteceram as Oficinas de 32 

Trabalho em São Pedro para discutir os processos e fluxos do FEHIDRO; já no dia 21/11/2007 houve 33 

uma reunião do Fórum Paulista para discutir a nova redação do MPO – Investimentos e o índice de 34 

distribuição dos recursos para os  Comitês, reunião que contou com a presença do Dr. Xico Graziano, 35 

Secretário do Meio Ambiente e Presidente do CRH, que se reuniu antes da reunião com os Prefeitos 36 

que compõem o Diretivo dos Comitês, informou ainda que será realizado uma outra reunião na 37 

próxima semana entre o Dr. Xico e os prefeitos que compõem os Diretivos dos Comitês para dar 38 

andamento dos trabalhos.  O Prof. Samir, representante do Rotary, solicitou a palavra e perguntou se a 39 

reunião aconteceu com prefeitos que compõem o Diretivo ou com os Presidentes do Comitê.  Sr. 40 

Ranzani esclareceu que a reunião aconteceu com os Prefeitos que ocupam cargo Diretivo.   O Prof 41 

Samir retomou a palavra para manifestar sua indignação com o fato, pois no seu entendimento os 42 

participantes da referida reunião deveriam ser os Presidentes do Comitê, na seqüência a sociedade 43 

civil presente apoiou a manifestação do Prof. Samir que solicitou a elaboração de uma moção de 44 

reconhecimento da sociedade civil na Presidência do nosso Comitê.  A proposta foi colocada em 45 

discussão, o Sr. Luiz Fernando Carneiro, prefeito municipal de Olímpia e vice-presidente, esclareceu 46 

que não houve nada contra o comitê e que o Sr. Secretário Xico Graziano deixou claro que gostaria de 47 

conversar apenas com os prefeitos, informou ainda que convidou o Sr. Germano para acompanhá-lo 48 

na reunião da próxima semana na qualidade de Presidente do nosso Comitê.  Prof. Samir relembrou a 49 

eleição do biênio 2007-2009 onde o Sr. Germano foi indicado para presidência por todos os segmentos 50 

e por aclamação, relembrou ainda os princípios da Política de Recursos Hídricos.  Sr. Luiz Carlos, 51 

prefeito municipal de Pirangi, enfatizou o trabalho da Sociedade Civil, no Comitê em especial do nosso 52 

Presidente, que desde 2001 vêm brilhantemente conduzindo e representando nosso Comitê.  Sr. 53 

Ranzani colocou em votação a elaboração de uma moção que deverá ser apreciada na próxima 54 

reunião plenária.  Após ampla manifestação, foi aprovada pelos membros presentes, com 2 55 

abstenções.   PRESIDENCIA - Sr. Germano fez um breve relato do histórico do Comitê e do Sistema 56 

de Recursos Hídricos, dizendo que na qualidade de Presidente ele representa todo o Comitê e não 57 

somente um segmento, afinal foi eleito,  relatou ainda que onde o Comitê tem um papel importante no 58 

sistema.  Na seqüência relatou sua reunião com a Dra. Dilma Pena, Secretária de Saneamento e 59 

Energia, que com o apoio do Dr. Ubirajara Felix, Superintende do DAEE, apresentou os problemas da 60 



 

bacia quanto à questão de tratamento de esgoto em especial nos municípios de Catanduva, Olímpia e 61 

Mirassol, informou que houve o comprometimento do empenho Secretária para resolver os problemas. 62 

Sr. Germano passou a palavra para a Secretária Executiva Adjunta para informar sobre a situação dos 63 

projetos – FEHIDRO do CBH-TG.  A Sra Fabiana relatou a situação dos empreendimentos e 64 

apresentou um balanço geral dos projetos contemplados pelo Comitê.  4 - DIAGNÓSTICO DA 65 

SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE: Na 66 

seqüência o Sr. Germano, convidou o Geol José Luiz Albuquerque Filho – IPT, coordenador do Projeto 67 

do DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 68 

GRANDE para sua apresentação.  O Geólogo relatou os trabalhos realizados e os resultados já 69 

obtidos, na seqüência foi aberta a palavra para considerações.  Após amplo debate, esclarecimentos e 70 

sugestões, o Sr. Germano agradeceu a participação do Geólogo José Luiz, falando sobre a 71 

importância do trabalho que está sendo realizado e da integração com o Estado de Minas Gerais. 5 - 72 

TREMORES NO DISTRITO DE ANDES, MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP: Na seqüência o Sr. 73 

Germano, convidou o Prof. Samir Felício Barcha, Coordenador da Câmara Técnica de Águas 74 

Subterrâneas e Usos Múltiplos, para relatar os trabalhos da CT e da proposta para apresentação do  75 

“TREMORES NO DISTRITO DE ANDES, MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP”.  O Prof. Samir relatou o 76 

processo de discussão, informou que a CT relatório propositivo e encaminhamentos que foi entregue 77 

oficialmente ao Presidente do Comitê para demais providências.  Sr. Germano recebeu o documento e 78 

efetuou a leitura, na seqüência abriu a palavra para discussão.  O Geólogo José Luiz solicitou a 79 

palavra para parabenizar o encaminhamento e manifesta apoio no que for necessário.  Após discussão 80 

e esclarecimentos, colocou em aprovação os encaminhamentos, sendo aprovado pelos membros 81 

presentes.  O Sr. Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal de Pirangi, solicitou a palavra e propôs um 82 

estudo sobre a exploração das águas subterrâneas em toda a bacia, em especial na sub-bacia do Alto 83 

Turvo. 6 - RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA DO 84 

TURVO/GRANDE: Na seqüência o Sr. Germano, convidou novamente o Geol José Luiz Albuquerque 85 

Filho – IPT, coordenador dos trabalhos do Relatório Um para apresentar o “RELATÓRIO DE 86 

SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TURVO/GRANDE”.  O 87 

Geólogo relatou os trabalhos e os resultados, na seqüência foi aberta a palavra para considerações 88 

dos membros presentes.  Após debate, esclarecimentos e sugestões, Sr. Germano esclareceu que a 89 

minuta do Relatório foi discutido na  Reunião de Diretoria, em todas as Câmaras Técnicas e ficou 90 

disponível no site www.sigrh.sp.gov.br desde junho de 2007 para conhecimento e envio de sugestões, 91 

na seqüência colocou o relatório em aprovação, sendo aprovado pelos membros presentes, a 92 

DELIBERAÇÃO CBH-TG no 136/07 que aprova o “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das 93 

Bacias dos Rios Turvo e Grande – RELATÓRIO UM”, sendo aprovado pelos membros; ficou decidido 94 

ainda que o Geólogo José Luiz deverá entregar na próxima plenária do Comitê, oficialmente, as vias 95 

impressas e digital para divulgação. 7 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA: Na seqüência o Sr. 96 

Germano iniciou a discussão sobre os procedimentos para implementação da COBRANÇA PELO USO 97 

DA ÁGUA, passou a palavra para a Sra Fabiana que relatou as atividades para elaboração da 98 

Deliberação e cronograma visando a implementação da Cobrança, foi informado que para garantir a 99 

agilidade foi formado um Grupo para discussão e elaboração do Cronograma, composto pelos 100 

membros da Diretoria do CBH-TG, informou ainda que foi enviado um oficio a Coordenadoria de 101 

Recursos Hídricos, a Sra. Rosa Maria Mansini, solicitando apoio técnico, institucional e financeiro para 102 

implantação da Cobrança, porém não obtivemos uma resposta formal, enfatizou ainda que a minuta foi 103 

encaminhada a Câmara Técnica de Cobrança do CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que 104 

prontamente enviou de sugestões para a nossa deliberação, posteriormente a minuta da deliberação 105 

foi apresentada e discutida junto a todas as Câmaras Técnicas do Comitê.  Na seqüência o Sr. 106 

Ranzani apresentou a ninuta da DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 137/2007  que Dispõe sobre a 107 

Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia do Turvo/Grande.  Sr. Germano 108 

colocou a deliberação em discussão, não havendo manifestações, foi aprovada pelos membros 109 

presentes.  8 - RECURSOS FEHIDRO/2008: Dando continuidade passou a palavra para o 110 

Coordenador da CT-PLAGRHI, Sr. Luciano Passoni para relatar os trabalhos realizados pela Câmara 111 

Técnica visando à definição de critérios para priorização das solicitações FEHIDRO exercício 2008 e o 112 

calendário para protocolo e análise.  O Sr. Luciano informou que a Câmara Técnica realizou diversas 113 

reuniões para estabelecer os critérios, destacou a utilização dos PDCs da Lei 9034/94 conforme 114 

orientação da CRHi – Coordenadoria de Recursos Hídricos e que os procedimentos a serem adotados 115 

seguem o Manual de Procedimentos em vigência nesta data.  Informou ainda que o calendário 116 

Proposto considerou o período eleitora do ano de 2008  O Eng. Germano abriu a palavra para 117 

manifestações.  O Eng Ranzani efetuou a leitura da minuta da DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 138/2007 118 

que aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do 119 

CBH-TG, exercício 2008.  Após apresentação houve uma ampla discussão referente aos critérios de 120 



 

desempate e após exposições o Sr. Germano colocou em votação os critérios de desempate proposto, 121 

sendo aprovado pelos membros presentes, na seqüência colocou a minuta da DELIBERAÇÃO CBH-122 

TG nº 138/2007 na íntegra para aprovação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência 123 

o Sr. Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG n o 139/07 que fixa prazos e procedimentos para 124 

apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 125 

2008.  Após esclarecimentos sobre o calendário, procedimentos e prazos para protocolo, análise para 126 

solicitação de Recursos FEHIDRO/2008 o Sr. Germano colocou a deliberação em discussão, não 127 

havendo manifestações colocou em votação a DELIBERAÇÃO CBH-TG n o 139/07, sendo aprovada 128 

pelos membros presentes.  9 – DELIBERAÇÕES AD REFERENDUM: Dando continuidade o Sr. 129 

Germano, passa a palavra ao Sr. Ranzani para esclarecimentos referente as Deliberações Ad 130 

Referendum, que informa que deliberações foram disponibilizadas aos membros do Comitê 131 

esclarecendo individualmente cada uma.  Sr. Germano abre a palavra para manifestação e não 132 

havendo coloca em votação as Deliberações Nº 133/2007 de 11/07/2007 que aprova adequação e 133 

reprogramação do financiamento do contrato FEHIDRO nº077/2004, Prefeitura Municipal de Paraíso; 134 

Nº 134/2007 DE 11/07/2007 que Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras 135 

providências; e Nº 135/2007 (Ad Referendum) - Indica prioridades de investimento e dá outras 136 

providências referente a reapresentação de solicitação FUNDEPAG para o empreendimento de 137 

Educação Ambiental no Fazenda Experimental da APTA em Pindorama; sendo aprovada pelos 138 

membros presentes.  10 – OUTROS ASSUNTOS: Sr. Ranzani esclareceu que para representantes 139 

junto ao Fórum Paulista de Comitês para titular é a própria Diretoria, porém existe a necessidade da 140 

indicação de um suplente para cada segmento.  Sr. Germano retomou a palavra e conduziu o 141 

processo de indicação, sendo indicado para membro suplente no segmento Sociedade Civil, o 142 

representante da Associação Nacional de Piscicultura em Águas Públicas – ANPAP, o Sr. Bruno Maset 143 

Filho; segmento Município, a Prefeitura Municipal de Pirangi, Sr. Antonio Carlos de Moraes; segmento 144 

Estado, a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Sr. Luiz Roberto 145 

Neme. Na seqüência abriu a palavra para manifestações não havendo, colocou em votação, sendo 146 

aprovada pelos membros presentes.  11 – ENCERRAMENTO: O Sr. Germano passou a palavra para 147 

Sr. Edson Geraldo Sabbag, Coordenador do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas; Sr. 148 

Sabbag relatou os trabalhos e os projetos do Fórum Paulista e colocou-se a disposição para colaborar 149 

com o CBH-TG.  Sr. Germano passou a palavra para o Sr. Cláudio Daher Garcia, Secretário Executivo 150 

do CBH-BPG; Sr. Cláudio enfatizou o trabalho realizado pela Câmara  Técnica para o caso do Distrito 151 

de Andes e a necessidade de darmos andamento nas propostas.  Sr. Germano retoma a palavra e 152 

solicita que todos os membros presentes se manifestem sobre a andamento da reunião e sugestões 153 

para trabalho, após manifestação, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, desejando 154 

um final de ano para todos e desejou um 2008 repleto de realizações.  Eu, Fabiana Zanquetta de 155 

Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata, Aos vinte e três dias do mês de 156 

novembro do ano de dois mil e sete, que contou com a presença de 47 (quarenta e sete) membros do 157 

Comitê, titular e suplente, e demais convidados, sendo posteriormente encaminhada aos membros do 158 

CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao 159 

DOESP a seguinte deliberação: ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (27/03/2007); 160 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 133/2007 de 11/07/2007 (Ad Referendum) - Aprova adequação e 161 

reprogramação do financiamento do contrato FEHIDRO nº 077/2004 – Prefeitura Municipal de Paraíso; 162 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 134/2007 DE 11/07/2007 (ad referendum) - Indica prioridades de 163 

investimento do FEHIDRO e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 135/2007 (Ad 164 

Referendum) - Indica prioridades de investimento e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-TG N 165 

o 136/07 de 23 de novembro de 2007 - Aprova o “Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das 166 

Bacias dos Rios Turvo e Grande – RELATÓRIO UM”; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 137/2007 de 23 de 167 

novembro de 2007 - “Dispõe sobre a Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na 168 

Bacia do Turvo/Grande”; DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 138/2007 de 23 de novembro de 2007 - Aprova 169 

diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, 170 

exercício 2008; DELIBERAÇÃO CBH-TG n o 139/07 de 23 de novembro de 2007 - Fixa prazos e 171 

procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao 172 

FEHIDRO, exercício 2008. 173 

 174 
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