
 

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (27/03/2009): Aos vinte e sete dias do mês 1 

de março do ano de dois mil e nove, às treze horas e trinta minutos, deu-se início à trigésima quinta 2 

Reunião Ordinária do CBH-TG, na Universidade Paulista - UNIP, município de São José do Rio 3 

Preto, Estado de São Paulo. Foi solicitado que todos os membros ocupassem seus lugares à mesa 4 

principal. Foram convidados para compor a mesa: o Sr. Germano Hernandes Filho, representante da 5 

Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do 6 

CBH-TG; o Sr. Tokio Hirata, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 7 

DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG. Além dos membros da diretoria, foram 8 

convidados os senhores: Oscar Gozzi (assessor do Secretário do Meio Ambiente do Estado de São 9 

Paulo) e Luiz Santos de Oliveira (diretor da UNIP). ABERTURA: Presentes 45 (quarenta e cinco) 10 

membros dos 54 membros votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O 11 

Presidente do CBH-TG, Sr. Germano declarou aberta a 35ª Reunião Ordinária do CBH-TG e 12 

saudou membros e convidados presentes. O Sr. Luiz Santos de Oliveira saudou e deu boas vindas a 13 

todos em nome da UNIP. Foi realizada uma chamada nominal dos membros quem compõem o 14 

CBH-TG no biênio 2007/2009 para que ocupassem seus lugares no auditório. A chama iniciou-se 15 

pelo segmento sociedade civil seguido pelos segmentos município e estado compondo assim a 16 

plenária. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-17 

TG: Na seqüência o Presidente submeteu à plenária a Ata da 34ª Reunião Ordinária do CBH-TG e 18 

sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os 19 

membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  20 

INFORMES DA DIRETORIA: Na seqüência o Sr. Germano fez apresentação da Aplicação de 21 

Recursos (1996-2008) onde chamou atenção para os números relativos aos projetos de esgoto, 22 

financiados pelo comitê e possibilitou que os mesmos fossem contemplados pelo projeto “Água 23 

Limpa”. Outra ênfase foi na questão do financiamento dos “Planos diretores de Macro Drenagem” e 24 

no “Programa de Uso Racional da Água”. Na seqüência convidou o sr. Orivaldo Brunini da 25 

Fundação de Apoio a Pesquisa - FUNDAG para apresentar o resultado final do empreendimento: 26 

Hidrometeorologia do CBH-TG e quantificação da demanda hídrica das culturas para manejo da 27 

irrigação e suporte aos projetos de outorga e licenciamento (empreendimento FEHIDRO 2007). Ao 28 

final da apresentação, sr.Germano abre a palavra para manifestação.O engenheiro agrônomo 29 

Lourival Pelissagro sugere que as informações estejam disponíveis no dia a dia para o setor rural, 30 

através de técnicos que saibam utilizar e manusear tais dados e  que o comitê passe a discutir sobre 31 

reserva legal e não somente sobre área de preservação.O sr. José Benedito Máximo do SINDAREIA 32 

perguntou sobre os dados referentes a velocidade dos ventos. Foi esclarecido que tal informação 33 

bem como outras relativas ao tema encontra-se disponível como produto final e também que há 34 

interesse em aumentar a rede de monitoramento. Após manifestações e argüições o sr. Germano 35 

passa a palavra para o Secretário Executivo Adjunto sr. Hélio, para apresentação e esclarecimento 36 

sobre as deliberações que deverão ser aprovadas. A deliberação 148/2009 (Ad-referendum) altera 37 

tomador, a Prefeitura Municipal de Cajobi solicita que o tomador seja o SEMAE-Cajobi (Serviço 38 

Municipal de Água e Esgoto) “Execução de Galerias de Águas Pluviais para Drenagem Urbana” 39 

.Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada. A deliberação Ad-40 

referendum, 149/2009 que dispõe sobre prorrogação de prazos para apresentação e análise de 41 

solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009. Foi apresentada as 42 

novas datas para análise e manifestações. O prefeito de Olímpia Eugênio Zuliani sugeriu uma nova 43 
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prorrogação, mais ou menos de mais 20 dias, a qual foi aprovada pela plenária. Diante do exposto, 44 

fez-se necessária aprovação da Deliberação 149/2009 e uma nova deliberação feita, com a anuência 45 

da assembléia, a 150/2009 com as datas definitivas e levando-se em conta a solicitação do prefeito 46 

de Olímpia. A deliberação foi redigida na assembléia e colocada em aprovação, sendo aprovada 47 

pelos presentes. Na 34º R.O, foi proposta uma a Moção de Apoio, 01/2009 à formação do Comitê 48 

de Integração da Bacia Hidrográfica do Grande, a qual foi apresentada. A palavra foi aberta para 49 

manifestações e em seguida submetida a aprovação, sendo aprovadas. A seguir o sr. Germano,  50 

passa a palavra para o Secretário Executivo Ajunto Hélio para apresentação e esclarecimentos sobre 51 

a metodologia e compilação das informações contidas na Resolução CNRH Nº 70/2007, que 52 

estabelece os procedimentos, prazos e formas para promover a articulação entre o Conselho 53 

Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e os Comitês de Bacia Hidrográfica. Em seguida colocada 54 

em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros. Dando continuidade o sr. Tokio, conduziu 55 

o processo de renovação dos membros do CBH-TG, esclareceu sobre os procedimentos pré-56 

estabelecidos,  e informou que foram realizadas as Assembléias por segmento, onde a Sociedade 57 

Civil se reuniu no dia 16/02/2009,   o Segmento Estado se reuniu no dia 13/02/2009 (13:30 horas) e 58 

que o Segmento Prefeitura também  se reuniu no dia 13/03/2007 (8:30) no Auditório da Associação 59 

dos engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de são José do rio Preto.  Informou ainda que as 60 

propostas foram apresentadas à Secretaria Executiva do CBH-TG, e  encaminhadas aos membros 61 

para apreciação.    Na seqüência sr. Tokio relatou as indicações do processo de renovação dos 62 

membros. Na seqüência o sr. Tokio colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 63 

151/2009 de 27/03/2009, - Homologa composição do segmento municípios para o mandato do 64 

biênio 2009/2011, realizando a leitura da mesma. O sr. Germano coloca para apreciação, 65 

manifestação e coloca em votação, sendo a mesma aprovada pelos membros.  Na seqüência o sr. 66 

Tokio colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 152/2009 de 27/03/2009 que 67 

homologa composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2009/2011.  O sr. 68 

Tokio  fez a leitura da deliberação e o sr. Germano abriu a palavra para manifestações, não 69 

havendo. O sr. Germano colocou em votação a Deliberação CBH-TG nº 152/09, sendo aprovada 70 

pelos membros. O sr. Tokio esclarece que o segmento Estado está contemplado no estatuto do 71 

CBH-TG, não havendo necessidade de uma deliberação para sua homologação. Na seqüência o sr. 72 

Tokio colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 153/2009 de 27/03/2009 - Homologa 73 

composição das Câmaras Técnicas: CT-PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS e CT-UM e dá 74 

outras providências. O sr. Tokio fez a leitura da deliberação. Dando continuidade o Sr. Germano 75 

abriu a palavra para manifestações, colocou em votação a Deliberação CBH-TG nº 153/09, sendo 76 

aprovada pelos membros. Na seqüência o sr. Germano solicitou que os membros empossados na 77 

câmara técnica de planejamento e assuntos institucionais, se reunissem na segunda feira próxima, às 78 

14 horas, na sede do comitê para tratar do calendário da cobrança pelo uso da água  Na seqüência o 79 

sr. Tokio, informou os  procedimentos para indicação de dirigentes para o BIÊNIO 2009/2011, e 80 

que nas Assembléias dos Segmentos foi indicado os representantes para compor a Diretoria do 81 

CBH-TG, sendo o Segmento Município indicou a PM Bálsamo, José Soler Pântano, o Segmento 82 

Sociedade Civil indicou a  Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do 83 

Rio Preto – Germano Hernandes Filho e o Segmento Estado indicou o  DAEE, Tokio Hirata para 84 

Secretaria Executiva. O sr. Tokio, pergunta se os segmentos mantêm essa composição. O prefeito 85 

de Bálsamo declina de sua candidatura e sugere que, por aclamação, o segmento município escolha 86 

o prefeito de Olímpia Eugênio Zuliani  para concorrer a composição da diretoria. O sr. Germano 87 

solicita um tempo de 15 (quinze) minutos para que o segmento sociedade civil se reúna e traga à 88 

plenário o nome do indicado.Fez se uma pausa  para a reunião da sociedade civil.Findado a reunião 89 

do segmento sociedade civil, o sr. Hélio fez uma chamada nominal dos membros empossados para 90 

o biênio 2009/2011 para ocuparem a plenária. Esclareceu que começaria a chamada pelos titulares 91 

de cada segmento e não havendo o número de 18 (dezoito) titulares de cada segmento, por ordem de 92 

chegada, seriam chamados os suplentes. A chamada iniciou-se pelo segmento município. 93 

Compareceram 15 prefeitos titulares e três prefeitos suplentes foram chamados, obedecendo a 94 

ordem de chegada. Os municípios que assumiram a titularidade foram: PM de Guapiaçu através da 95 



 

prefeita Maria Ivanete H. Vetoraso, PM de Cardoso, prefeito João da Brahma O. Silva e PM de 96 

Tabapuã, Maria Felicidade P. Arroyo. Em seguida foi feita a chamada do segmento Estado, faltando 97 

apenas representante da CDHU, totalizando 17 (dezessete) membros presentes. Em seguida a 98 

chamada dos membros da sociedade civil. Dos 18 (dezoito) titulares, 17 (dezessete 99 

compareceram).Foi chamado o primeiro suplente, por ordem de chegada, para assumir a 100 

titularidade, o sr. Ângelo, do João Paulo II. Composto a plenária, o sr. Tokio pergunta quem do 101 

segmento município e da sociedade civil são os indicados para compor a diretoria. O prefeito de 102 

Olímpia Eugênio Zuliani é o indicado no segmento município e o sr. Germano, da Associação dos 103 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto no segmento sociedade civil. O sr. 104 

Tokio pergunta se há, entre os segmentos, acordo quanto a composição da diretoria, presidência e 105 

vice-presidência.. Em não havendo acordo, esclarece que há necessidade de se compor uma 106 

comissão eleitoral, composta por 1 (um) representante de cada segmento, onde os membros dessa 107 

comissão rubricarão todas as cédulas com vista a dar início ao pleito eleitoral. O sr. Eugênio 108 

Zuliani, propõe um acordo, onde o segmento município fica com a presidência e a sociedade civil 109 

com a vice. O professor Samir, representado o segmento sociedade civil pede a palavra e exalta o 110 

trabalho da sociedade civil frente ao comitê e que nesse momento a sociedade civil ainda pretende 111 

ficar com presidência, propondo uma composição inversa àquela feita pelo prefeito de Olímpia. 112 

Diante do exposto, houve a necessidade de se fazer o pleito. Na seqüência o sr. Tokio da 113 

continuidade ao processo da eleição, onde  as votações poderão ser por aclamação, nominais, aberta 114 

ou fechada,  por decisão do plenário. Que decidiu por uma votação fechada. O sr. Tokio passa a 115 

palavra para o sr. Hélio com vista a formação da  Comissão Eleitoral, que foi composta por um 116 

representante de cada segmento assim constituído: pelo segmento Estado a sra. Heloisa Helena, 117 

pelo segmento Município o prefeito de Tanabi sr. José Francisco de Mattos Neto e pela Sociedade 118 

Civil o prof. Samir. O sistema utilizado foi o de cédulas, onde os membros da comissão rubricaram 119 

as mesmas e entregaram aos membros votantes. Finda a eleição, passou-se a contagem dos votos. O 120 

segmento município teve maior número de votos. O prefeito de Olímpia, Eugênio Zuliani é eleito o 121 

novo presidente do CBH-TG. Dando continuidade o sr. Germano coloca em apreciação a 122 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 154/2009 de 27/03/2009 - Elege e empossa diretoria para o mandato 123 

do biênio 2009/2011 e dá outras providências que indica para o mandato do biênio 2009/2011 para 124 

Presidente, Eugenio José Zuliani – Prefeitura Municipal de Olímpia; Vice Presidente, Germano 125 

Hernandes Filho – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto; 126 

Secretário Executivo, Tokio Hirata; Secretário Executivo Adjunto, Hélio César Suleiman – 127 

Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE/BTG.  Na seqüência o sr. Germano esclareceu 128 

que os membros da diretoria representarão o CBH-TG junto ao Fórum Estadual de Comitês de 129 

Bacias Hidrográficas, em seguida abriu a palavra para manifestações, colocou em votação a 130 

Deliberação CBH-TG nº 154/09, sendo aprovada pelos membros. O sr. Germano convida o sr. 131 

Eugenio José Zuliani para compor a mesa diretora e declara empossada a nova diretoria do CBH-132 

TG biênio 2009/2011. O sr.. Tokio apresentou a indicação para o 7º Grupo, CBH-TG e CBH-SJD, 133 

para o CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos e para o CONESAN – Conselho Estadual de 134 

Saneamento em conformidade com a Assembléia do Segmento Municípios dos referidos Comitês 135 

ficam indicados para o CRH: Titular: Prefeita de Guapiaçu – Sra. Maria Ivanete Hernandes 136 

Vetorasso, e Suplente: Prefeito de Neves Paulista – Sr. Ilso Parochi; para o CONESAN: Titular: 137 

Prefeito de Santa Salete – Sr. Osvaldenir Rizzato, Suplente: Prefeito de Bálsamo – Sr. José Soler 138 

Pântano alternando-se os representantes entre os dois Comitês, conforme decidido nas assembléias 139 

do segmento dos municípios. Dando continuidade, o sr. Germano abre a palavra para 140 

manifestações, e o sr. Eugênio Zuliani fez seu pronunciamento como novo presidente do CBH-141 

TG.). Na seqüência o sr.Germano passa a palavra ao sr. Oscar Gozzi que faz seu pronunciamento. 142 

Em seguida o sr. Germano faz seu pronunciamento e abre para manifestações do plenário onde 143 

manifestou-se o Prof. Samir e Inst. Acaiah..  ENCERRAMENTO: Após as manifestações o sr. 144 

Germano encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, desejando um ótimo biênio e sucesso 145 

para todos.  Eu, Hélio César Suleiman, Secretário Executivo Adjunto, lavrei a presente ata, aos 146 

vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e nove, que contou com a presença de 54 147 



 

(cinqüenta e quatro) membros do Comitê, titular e suplente, e 44 (quarenta e quatro) convidados, 148 

sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária 149 

seguinte. Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP a seguinte deliberação: 150 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 148/2009 de 26/01/2009 – Indica mudança do Tomador Prefeitura 151 

Municipal de Cajobi para SEMAE – Cajobi (Serviço Municipal de Água e Esgoto) “Execução de 152 

Galerias de Águas Pluviais para Drenagem Urbana; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 149/2009 de 153 

26/02/2009 – Dispõe sobre prorrogação de prazos para apresentação e análise de solicitações 154 

visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 155 

150/2009 de 27/03/2009 - Dispõe sobre prorrogação de prazos para apresentação e análise de 156 

solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009; DELIBERAÇÃO 157 

CBH-TG Nº 151/2009 de 27/03/2009 - Homologa composição do segmento municípios para o 158 

mandato do biênio 2009/2011; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 152/2007 de 27/03/2009 - Homologa 159 

composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2009/2011; DELIBERAÇÃO 160 

CBH-TG Nº 153/2009 de 27/03/2009 - Homologa composição das Câmaras Técnicas: CT-161 

PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS e CT-UM e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-162 

TG Nº 154/2009 DE 27/03/2009 - Elege e empossa diretoria para o mandato do biênio 2009/2011 e 163 

dá outras providências e MOÇÃO DE APOIO Nº 01de 27/03/2009 - À formação do Comitê de 164 

Integração da Bacia Hidrográfica do Grande. 165 

 166 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 119 (131), sexta-feira, 17 de julho de 2009. 167 


