
 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (25/03/2008): Aos vinte e cinco dias do mês de 1 

março do ano de dois mil e oito, às quatorze horas, deu-se início à trigésima terceira Reunião 2 

Ordinária do CBH-TG, no Ipê Park Hotel Convention Center, município de Cedral, Estado de São 3 

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

da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente 5 

do CBH-TG; o Sr. Luiz Fernando Carneiro, Prefeito Municipal de Olímpia e Vice-presidente; o Sr. 6 

Antonio José Tavares Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 7 

DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG; a Sra Fabiana Zanquetta de Azevedo, 8 

representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretária Executiva 9 

Adjunta do CBH-TG, o Geólogo José Luiz Albuquerque Filho, Coordenador dos Trabalhos do 10 

Relatório de Situação do Turvo/Grande, e foram convidados os Coordenadores de Câmara 11 

Técnica: Sr. Luciano Passoni, CT-PLAGRHI/AI; Sr.  Antônio Fogaça, CT-SAN e Sr. Samir Barcha, 12 

CT-AS/UM.  ABERTURA: Presentes 35 (trinta e cinco) membros dos 54 membros votantes, ou 13 

seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Sr. Germano 14 

declarou aberta a 33ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes.  15 

LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG: Na seqüência 16 

o Presidente submeteu à plenária a Ata da 32ª Reunião Ordinária do CBH-TG, Sr, Ranzani 17 

sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos 18 

os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  19 

INFORMES DA DIRETORIA: Dando início aos informes da diretoria pelo Sr. Ranzani, fez um 20 

relato sobre a proposta dos novos índices para cota parte dos recursos FEHIDRO, relatou ainda 21 

os procedimentos adotados pela Coordenadoria de Recursos Hídricos para atualização dos 22 

índices a partir da criação de Comissão de Acompanhamento do processo de revisão dos critérios 23 

de distribuição de recursos do FEHIDRO entre os entes do SIGRH.  O Sr .Samir Barcha 24 

manifestou-se contra a condução dos trabalhos e do processo de discussão para a revisão dos 25 

critérios de distribuição de recursos do FEHIDRO, pois não há a participação direta de 26 

representantes dos Comitês de Bacia na comissão proposta e consequentemente não possibilita a 27 

compreensão clara da aplicação dos índices, rompendo com o principio descentralizado, 28 

participativo e integrado da política estadual de recursos hídricos.  O  prefeito de Pirangi, Sr. Luiz 29 

Carlos, sugeriu  o envio de carta ao Secretário do Meio Ambiente e ao Governador manifestando 30 

a preocupação do Sr. Samir.  O Sr. Germano abriu a palavra para manifestação do plenário sobre 31 

o encaminhamento proposto.  Após ampla discussão ficou decidido pelo envio da de carta ao 32 

Secretário do Meio Ambiente e ao Governador manifestando a preocupação com processo de 33 

discussão e a aplicação dos novos critérios de distribuição de cota parte aos Comitês.  34 

ENCAMINHAMENTOS DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA: Dando continuidade o Sr. Ranzani 35 

retomou a palavra falou sobre pendências da 32ª Reunião Ordinária, onde foi entregue 36 

oficialmente o DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA 37 

HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE onde o Geólogo José Luiz Albuquerque Filho – IPT, 38 

coordenador entregou oficialmente a Diretoria do Comitê o texto final do Diagnóstico.  Sr. 39 

Germano enfatizou a qualidade do trabalho e o empenho do Geólogo José Luiz e toda sua equipe 40 

para realização do relatório. MOÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: O Sr. Ranzani apresentou o texto 41 

da moção da sociedade civil trata do reconhecimento do representante do segmento sociedade 42 

civil em especial no exercício a presidência do Comitê, garantindo assim a legitimidade do 43 

Sistema de recursos hídricos. Sr. Germano abre a palavra para manifestações e coloca em 44 

votação a moção apresentada.  Após manifestações de apoio, coloca em aprovação a moção, 45 

sendo aprovado pela maioria dos membros presentes.  APRESENTAÇÃO DO VÍDEO DO 46 

PROGRAMA PELO USO RACIONAL DA ÁGUA: Sr. Germano enfatizou os resultados 47 

preliminares e participação no programa pelo uso racional da água realizado na nossa Bacia na 48 

seqüência apresentou o vídeo institucional do programa.  Sr. Germano, convidou todos os 49 

presentes para os próximos eventos.  DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE RESTRIÇÃO E 50 

CONTROLE DA CAPTAÇÃO E USO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NA REGIÃO DO 51 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: Na seqüência o Sr. Germano convidou o Sr. José 52 

Eduardo Campos do DAEE – Coordenador do Trabalho e o Sr. Mateus Delatim Simonato – 53 

Gerente do Contrato da Servmar – Serviços Técnicos Ambientais Ltda, para apresentação do 54 

andamento dos trabalhos realizados.  Sr. José Eduardo apresentou o processo institucional do 55 

projeto enfatizando a importância, pois se trata de um dos projetos piloto do estado.  Na 56 

seqüência o Sr. Mateus apresentou os primeiros resultados dos estudos e o plano de trabalho 57 

para os próximos meses.  Sr. Germano, destacou a importância dos resultados deste estudo e 58 



 

manifestou a importância da ampliação do estudo, em especial para os municípios com população 59 

acima de 100 mil habitantes na bacia, conclui agradecendo o Sr. José Eduardo e o Sr. Mateus.  60 

RECURSOS FEHIDRO/2008: Dando continuidade passou a palavra para o Sr. Ranzani que 61 

informa sobre a Deliberação COFEHIDRO, que indica a cota parte para aplicação de recursos 62 

junto a Bacia do Turvo/Grande no montante de R$ 3.759.811,05.  Na seqüência apresentou o 63 

Diálogo Interbacias de Educação Ambiental que está em sua 6ª edição e informou que o CBH-TG 64 

foi convidado para compor o Diálogo, para tanto é necessário a transferência de recursos no 65 

montante de R$ 17.000,00, e que será possível garantir a participação de 10 membros do Comitê, 66 

evento para tanto é necessário a transferência do montante para o Comitê das Bacias 67 

Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe.  Sr. Germano retomou a palavra e destacou a 68 

importância do Comitê compor o Diálogo e abriu a palavra para manifestações.  Após 69 

esclarecimentos colocou em votação a proposta de transferência de recursos para o Comitê das 70 

Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe no montante de R$17.000,00, sendo aprovada 71 

pelos membros presentes a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 140/2008 DE 25/03/2008 que “Indica 72 

prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras providências”.  Na seqüência o Sr. Germano 73 

convidou o Coordenador da CT-PLAGRHI, Sr. Luciano Passoni para relatar os trabalhos 74 

realizados pela Câmara Técnica.  O Sr. Luciano relatou os procedimentos e apresentou a 75 

priorização proposta pela Câmara Técnica a partir dos critérios pré-estabelecidos pelo Comitê e a 76 

alocação de recursos conforme demandas em cada subgrupo, informou ainda que houveram 39 77 

solicitações e uma demanda total de R$ 5.099.798,90.  Destacou ainda os empreendimentos de 78 

caráter estratégico que trata dos projetos para o desenvolvimento do sistema de gerenciamento e 79 

cadastros de usuários de recursos hídricos, da Sub Bacia do Avanhandava que já está declarada 80 

como crítica pelo Comitê, para a Modernização da Rede de Monitoramento Hidrológico nas Bacias 81 

Hidrográficas dos Rios Turvo e Grande, e a indicação da necessidade da elaboração de mapas de 82 

feições erosivas urbana/rural e mapa de risco potencial de erosão da Bacia do Turvo/Grande.  A 83 

Sra Fabiana esclareceu ainda as etapas e os procedimentos de análise, solicitação de 84 

complementação, e a indicação de carteira, processo este que foi coordenado pela Secretaria 85 

Executiva do Comitê.  O Eng. Germano abriu a palavra para manifestações.  O Sr. Afonso 86 

Machione, Prefeito Municipal de Catanduva, solicitou a palavra e questionou quanto ao 87 

encaminhamento dos documentos protocolados, citou falta da certidão do FGTS, informou ainda 88 

que complementação não ocorreu por motivo de férias de funcionário responsável e que não foi 89 

comunicado, para tanto sugere que seja solicitada complementação de projetos diretos ao 90 

gabinete do prefeito e melhorar procedimentos de comunicação.  O Sr. Germano retomou a 91 

palavra sugerindo para o próximo exercício que os processos protocolados devam estar 92 

devidamente encadernados e com as páginas numeradas, recomenda ainda os procedimentos de 93 

comunicação para complementação seja feita diretamente ao responsável legal.  Na seqüência o 94 

Sr. Luciano ressalta a importância da complementação de documentos e destacando que os 95 

indicados como contatos sejam pessoas que possam agilizar as complementações.  Na seqüência 96 

Sr. Germano propõe a abertura de novo prazo para os não pontuados em função da não 97 

complementação de documentação e ordem administrativa, na seqüência a Câmara Técnica se 98 

reunirá para análise e a indicação de um novo grupo de empreendimentos para compor a Carteira 99 

de demandas do Comitê.  Dando continuidade o Presidente colocou em votação a proposta de 100 

prazo para segunda chamada para projetos não pontuados em função de documentação de 101 

ordem administrativa e a proposta de priorização.  Após esclarecimentos foi aprovada pelos 102 

membros presentes a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 141 de 25/03/2008 que “Indica prioridades de 103 

investimento do FEHIDRO/2008 e dá outras providências”.  ENCERRAMENTO: Sr. Germano 104 

retoma a palavra e solicita que todos os membros presentes se manifestem sobre a andamento 105 

da reunião e sugestões para trabalho.  Após manifestações, encerrou a reunião agradecendo a 106 

presença de todos, Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a 107 

presente ata, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e oito, que contou com a 108 

presença de 40 (quarenta) membros do Comitê, titular e suplente, e demais convidados, sendo 109 

posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária 110 

seguinte.  Segue para publicação junto ao DOESP os seguintes documentos: ATA DA 32ª 111 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG; CBH-TG Nº 140/2008 de 25/03/2008 que “Indica prioridades 112 

de investimento do FEHIDRO e dá outras providências.”; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 141/2008 113 

de 25/03/2008 que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras providências.” 114 


