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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG 

REALIZADA EM 22/06/2009 

 

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG (22/06/2009): Aos vinte e dois 1 

dias do mês de junho do ano de dois mil e nove, às treze horas e trinta minutos, deu-se início à 2 

trigésima sexta Reunião Extraordinária do CBH-TG, no Serviço Nacional de Aprendizagem 3 

Comercial - SENAI, município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. Foi solicitado que 4 

todos os membros ocupassem seus lugares à mesa principal. Foram convidados para compor a 5 

mesa: o Sr. Eugênio José Zuliani, Prefeito Municipal de Olímpia e Presidente do CBH-TG; o Sr. 6 

Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos 7 

de São José do Rio Preto e Vice Presidente do CBH-TG (que justificou sua ausência); o Sr. Tokio 8 

Hirata, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário 9 

Executivo do CBH-TG, o senhor Oscar Gozzi, assessor do Secretário Estadual do Meio Ambiente, 10 

Dr. Xico Graziano e foram convidados os Coordenadores de Câmara Técnica: Sr. Antonio Carlos 11 

Carvalho, CT-PLAGRHI/AI; Sr. Paulo Henrique de Campos Fogaça, CTSAN (ausente) e Sr. Samir 12 

Barcha, CT-AS/UM. O Sr. Hélio César Suleiman, representante do Departamento de Águas e 13 

Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário Executivo Adjunto do CBH-TG, agradeceu ao diretor 14 

Sr. César Augusto Maia Bruel, e ao Prof. Urbinati que gentilmente cederam o espaço para 15 

realização dessa reunião. ABERTURA: Presentes 33 (trinta e três) membros dos 54 membros 16 

votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Sr. 17 

Eugênio declarou aberta a 36ª Reunião Extraordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados 18 

presentes. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-19 

TG: Na seqüência o Presidente submeteu a plenária a Ata da 35ª Reunião Ordinária do CBH-TG e 20 

sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada a todos os membros em 15 de 21 

junho e disponibilizada no site do comitê dentro do prazo previsto. Foi colocada em discussão e 22 

votação, sendo aprovada a dispensa da leitura pelos membros presentes e em seguida aprovada sua 23 

redação.   INFORMES DA DIRETORIA: SECRETARIA EXECUTIVA - Dando início aos 24 

informes da Secretaria Executiva pelo Sr. Tokio informou que em 08/05/09 o IPT, apresentou 25 

Relatório Parcial dos estudos sobre a cobrança pelo Uso da Água na UGRH 15 com as seguintes 26 

propostas: Criar o Grupo Técnico da cobrança, Realinhar o cronograma; buscar dados nos órgãos 27 

gestores: DAEE, CETESB, SABESP, SAEEs; informou ainda que no dia 21/05/2009 houve uma 28 

Reunião na Coordenadoria para apresentação da Deliberação CRH 95 (Demanda Induzida) 29 

“Revitalização de Bacias Hidrográficas”, que deu origem as Deliberações (ad referendum) CBH-TG 30 

157 e 158; já no dia 02/06/09 aconteceu a Reunião em Bocaina – Pacto das Águas com a presença 31 

total de 195 representantes dos municípios, sendo 34 desses pertencentes ao CBH-TG. A finalidade 32 

do Pacto das águas é fazer com que os municípios se comprometam a fazer um diagnóstico dos 33 

recursos hídricos de seu entorno e das condições de saneamento, traçar metas e colocar em prática 34 

um plano de ação; informou que em 08/06/09 realizou-se a 1ª Reunião do Grupo Técnico de criação 35 

do Comitê Federal do Rio Grande, em Poços de Caldas, constituindo 2 grupos de trabalho: 1º 36 

grupo: Consolidação do diagnóstico (conforme Resolução CNRH nº 05); Elaboração da 37 

Justificativa; Estudar o modelo Institucional, Elaborar a minuta do regimento interno, Propor a 38 

diretoria provisória, Institucionalizar grupo de apoio da diretoria; 2º grupo: Produzir material de 39 

apoio à mobilização; Identificar os setores representativos da bacia; Buscar subscrição (anuência) 40 

dos segmentos: municípios, sociedade civil e usuários. O CBH-TG terá a maior participação em 41 
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termos de municípios. Em seguida informou a data da próxima                                                                                    42 

Prof. Ricardo Rodrigues (ESALQ – Piracicaba) ao DAEE em 26/06/09 para abordar sobre 43 

Demanda Induzida, com vistas a direcionar as diretivas de um termo de referência para a elaboração 44 

do Plano Diretor de Recomposição Florestal.  Dando continuidade informou a visita da Laura 45 

(CRH) no dia 03/07/09, para a Reunião da Cobrança da Água, constando na pauta: esclarecimentos 46 

de dúvidas; atualização do cronograma de implantação da cobrança e definição de 47 

responsabilidades; informou ainda que está agendada entre os dias 30/06/09 e 01/07/09 uma reunião 48 

da secretaria executiva do CORHI com os secretários executivos dos comitês de bacias. Entre os 49 

assuntos está a discussão do Critério de distribuição dos recursos FEHIDRO 2010. 50 

PRESIDÊNCIA – O Sr. Geninho agradeceu a presença do Sr. Gozzi, representante do secretário 51 

do Meio Ambiente, Dr. Xico Graziano bem como a presença dos coordenadores das câmaras 52 

técnicas, membros do comitê, prefeitos e representantes dos prefeitos. Agradeceu ainda o pessoal 53 

que trabalha direta ou indiretamente no comitê, dizendo que estas pessoas facilitam o trabalho dele 54 

à frente da presidência do CBH-TG. Dando seqüência o Sr. Geninho falou da reunião dos 55 

presidentes dos CBHs com o Secretário, onde o mesmo deixou claro à vontade política do Estado 56 

de São Paulo em continuar o avanço nas questões de saneamento, aterro sanitário e de lacrar todos 57 

os lixões até 31/12/2009.  Informa ainda que o secretário do meio ambiente respalda politicamente  58 

os presidentes dos CBHs e pede para informar aos municípios, que não tiveram seus projetos 59 

contemplados com verba neste pleito, a Secretaria do Meio Ambiente solicita que todos esses 60 

projetos sejam encaminhados, com vista a buscar outras fontes de recursos e viabilizar os mesmos. 61 

O sr. Geninho propõe que ao término dessa etapa, aqueles municípios que não foram contemplados, 62 

encaminhem os mesmo a secretaria executiva do CBH-TG para que sejam levados em outros órgãos 63 

de fomento com vista a viabilizar a execução dos mesmos. Esclareceu ainda a perda financeira que 64 

o CBH-TG sofreu devido à alteração de critérios, ressaltando o trabalho realizado pelo secretario 65 

executivo anterior, sr. Ranzzani, no sentido de evitar esta perda. Disse da importância que cada 66 

município terá em melhorar seus índices com vista a melhorar o índice geral do CBH-TG  para o 67 

próximo ano. Ressaltou ainda a importância dos Prefeitos em assinar o “Pacto das Águas”.  A 68 

seguir o Sr. Geninho, passa a palavra para o secretário executivo adjunto Hélio para apresentação e 69 

esclarecimentos sobre as deliberações ad-referendum que deverão ser aprovadas. Após a 70 

apresentação e esclarecimentos de cada uma das deliberações o sr. Geninho as coloca em 71 

apreciação e votação. As deliberações colocada em discussão na referida reunião são: deliberação 72 

CBH-TG Nº 155/2009 (ad referendum) que “dispõe sobre prorrogação de prazos para reunião de 73 

diretoria e divulgação da proposta de priorização de solicitações visando obtenção de recursos junto 74 

ao FEHIDRO, exercício 2009”. Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo 75 

aprovada pelos membros. A deliberação CBH-TG Nº 156/2009 (ad referendum) que “aprova 76 

transferência de recursos de investimento FEHIDRO/2009 do Comitê da Bacia Hidrográfica do 77 

Turvo/Grande para a sub conta do FEHIDRO Aguapeí/Peixe”. Foi colocada em apreciação, 78 

manifestação e votação, sendo aprovada. A deliberação CBH-TG Nº 157/2009 (ad referendum) que 79 

“aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos FEHIDRO destinados à área do 80 

CBH-TG, exercício 2009 referente à demanda induzida sob o título “Revitalização de Bacias 81 

Hidrográficas”. Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada. A 82 
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deliberação CBH-TG Nº 158/2009 (ad referendum) que “dispõe sobre prazos para apresentação e 83 

análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2009, modalidade 84 

demanda induzida”. Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada. A 85 

deliberação CBH-TG Nº 159/2009 (ad referendum) que constitui o Grupo Técnico de Estudos de 86 

Cobrança de água – GTECA. A deliberação foi lida  na íntegra, pois constitui um passo importante 87 

no processo de implantação da cobrança na UGRHI 15. Houve manifestação da plenária através do 88 

Paulo da Intep que pediu esclarecimentos de como foi elaborado  e constituído o grupo da cobrança. 89 

O sr. Hélio esclareceu que seguiu orientações da coordenadoria de recursos hídricos e leu as 90 

atribuições desse grupo bem como informou sobre a reunião que irá ocorrer no dia 03/07/2009 na 91 

sala de congregação da UNESP com vista a esclarecer sobre os objetivos da cobrança bem como 92 

estabelecer diretivas de trabalho para esse grupo. Os representantes das Secretaria de Esporte, Lazer 93 

e Turismo, Secretaria da Saúde, Capim e Sindareia também se manifestaram com objetivo de ser 94 

membro do Grupo. O sr. Geninho perguntou se havia algum município interessado em participar 95 

desse grupo, que fosse uma autarquia ou departamento. Houve o interesse dos municípios de 96 

Mirassol e Monte Azul Paulista em integrar o grupo. Após as manifestações e inclusão dos mesmos 97 

no grupo, o sr. Geninho a coloca em votação sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na 98 

seqüência o Secretário Executivo, Sr. Tokio, fala sobre os valore disponíveis de recursos 99 

Fehidro/2009, num total de R$ 2.609.935,57 (dois milhões seiscentos e nove mil, novecentos e 100 

trinta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos), não descontados os investimentos que deverão ser 101 

feitos nas modalidades demanda induzida e ações estratégicas do CBH. Em seguida passa a palavra 102 

para o Sr. Hélio que esclarece os critérios de distribuição FEHIDRO adotados pela Coordenadoria 103 

de Recursos Hídricos para o ano 2009. Após esclarecimentos, o sr. Geninho, antes de passar a 104 

palavra para o sr. Tokio, faz uma reflexão sobre os índices mostrados e passa  a palavra ao sr. 105 

Tokio.  Dando continuidade o Secretário Executivo convida o Coordenador da CT-PLAGRHI, Eng. 106 

Antonio Carlos de Carvalho para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara Técnica no sentido 107 

de esclarecer os procedimentos de análise no processo de priorização das solicitações. O sr. 108 

Carvalho esclarece que foram protocolados na secretaria do CBH-TG 71 projetos, num total de R$ 109 

12.383.000,00 (doze milhões, trezentos e oitenta e três mil reais). Esclareceu os procedimentos de 110 

análise adotados que seguiu a Deliberação CBH-TG 145/2008 de 15/12/2008. Após as análises, 111 

considerações e solicitações de complementações, pontuou e hierarquizou os projetos. Em seguida 112 

apresentou, através de projeção, a planilha com a proposta de distribuição de recursos 113 

FEHIDRO/2009 da Câmara Técnica. Após a apresentação o sr. Geninho abre a palavra para 114 

manifestações, solicitando objetividade nas manifestações. O sr. Samir pede a palavra e inicia seu 115 

discurso dizendo sobre a crítica que fez, quando da instalação da câmara técnica, ao presidente do 116 

CBH-TG, pelo não comparecimento dos mesmo nas instalações das câmaras técnicas, sendo que a 117 

ausência foi justificada e entendida posteriormente, sendo portanto esclarecidos e desfeito o mal 118 

entendido. Dando seqüência, o sr. Samir falou sobre o PDC relativo a água subterrânea aprovado 119 

em última plenária do ano passado, onde todos os presentes entenderam a importância de se ter um 120 

projeto voltado à água subterrânea e defende o projeto apresentado pela CPTI na escala 1:50000, 121 

que trata dos Estudos de Vulnerabilidade Natural do Aqüífero Livre nas Áreas com Potencial para a 122 

Fertirrigação na UGRHI 15, dizendo que o mesmo deveria ser referendado pela CT-AS, câmara 123 
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esta, que estudou o referido projeto bem como solicitou esclarecimentos, fez recomendações, 124 

solicitou alterações por parte do autor e recomendou que a câmara técnica de planejamento que 125 

desse um deferimento especial ao referido projeto devido a sua importância para as questões de 126 

preservação e conservação das águas subterrâneas, sendo o mesmo de interesse do comitê. Solicita 127 

que seja registrado em ata que a CT-AS é favorável ao projeto. O sr. Geninho esclarece que a não 128 

presença nas instalações das câmaras técnicas tinha como objetivo deixar os membros à vontade 129 

para o exercício das funções e passa a palavra ao coordenador da câmara técnica de planejamento. 130 

O sr. Carvalho inicia suas considerações se comprometendo em estabelecer critérios conjuntos entre 131 

as três câmaras, para as próximas deliberações de priorização de investimentos. Esclarece ainda os 132 

procedimentos que foram seguidos pela CT-PLAGRI após a reformulação do projeto pelo autor. O 133 

sr. Saad, autor do projeto, pede a palavra para justificar e defender o projeto em questão. Afirma 134 

que o projeto visa, prioritariamente, a gestão das águas subterrâneas, sendo o mesmo servindo como 135 

base para o CBH-TG definir a vulnerabilidade quanto à poluição através da fertirrigação, para que 136 

em cada área da bacia possam ser definidos os locais de pontos de monitoramento a serem 137 

implantados. O prefeito de Cosmorama solicita esclarecimentos quanto ao projeto solicitado, sendo 138 

informado que está na suplência e fala sobre as questões hídricas no âmbito das propriedades rurais, 139 

refletindo sobre o sumiço das águas nas nascentes. Após essas manifestações o sr. Geninho coloca 140 

em votação a proposta de contemplação apresentada pela câmara técnica de planejamento. O sr. 141 

Samir solicita como será encaminhada a proposta de ser reavaliado o projeto apresentado pela 142 

CPTI. Foi esclarecido que segundo o regimento não há nada para fazer a não ser que a plenária 143 

delibere o contrário e todos os projetos voltem para a câmara técnica para serem reavaliados. A sr. 144 

Fabiana, representando a PM de São José do Rio Preto diz que sente falta da planilha que contempla 145 

os projetos em carteira, sendo que o mesmo poderia ajudar a questão levantada pelo sr. Samir. O sr. 146 

Geninho informa qual o critério que será utilizado para alocação de recursos em carteira a saber, em 147 

ordem prioritária, os projetos enquadrados como Obra referente à drenagem e erosão, Gestão, Obras 148 

referentes a saneamento, Estudos voltados à drenagem e erosão, Obra referente a resíduos sólidos, 149 

Estudos voltados ao tratamento de esgoto e resíduos sólidos. O sr. Samir sugere que todo o trabalho 150 

realizada pela CT-PLAGRI seja aprovado e que se assuma o compromisso de discutir o projeto com 151 

as câmaras técnicas e com todos os órgãos de assessoria técnica com vista a encontrar um 152 

denominador comum. O sr. Geninho diz que a proposta é viável, entretanto não dá para garantir a 153 

contemplação no momento. O sr. Hélio sugere que o projeto entre como demanda induzida para o 154 

próximo ano, após de um realinhamento de objetivos entre o que se propõe o projeto, as câmaras 155 

técnicas e os órgãos de acessória. O sr. Geninho coloca em votação a proposta apresentada pela CT-156 

PLAGRI, bem como a relativa ao projeto apresentado pela CPTI sendo aprovada por unanimidade. 157 

A seguir abre a palavra para manifestação da plenária. Como não houve manifestação, convida o sr. 158 

Oscar Gozzi para fazer suas manifestações que cumprimenta a todos em nome do Secretário do 159 

Meio Ambiente e parabeniza a todos pelas discussões estabelecidas na sessão. Reafirma sua posição 160 

como interlocutor entre a SMA e os CBHs.  Solicita que as metas estabelecidas nos Planos de Bacia 161 

sejam claras quanto aos prazos e valores, e que o CBH seja um indutor de sugestões para o Estado. 162 

Sugere que os municípios participem das audiências públicas que definem os orçamento das 163 

políticas públicas, com vistas a alavancar mais recursos para os municípios e comitês. Reafirma a 164 
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importância do “Pacto das Águas”, que estabelece compromisso em trabalhar metas relativas a 165 

gestão dos recursos hídricos e convida a todos para participarem do Fórum Nacional dos Comitês, 166 

sugerindo que o CBH-TG envie trabalho que contemple as ações do comitê. Afirma ainda que o 167 

presidente do CBH-TG tem um trabalho de embaixador junto a SMA onde tem como missão levar 168 

os projetos,não contemplados e priorizados no Plano de Bacia, ao senhor secretário de Estado, que 169 

se compromete em ser um parceiro na busca de recursos em outras agências e fontes de fomento 170 

ENCERRAMENTO: Após as manifestações o sr. Geninho encerrou a reunião agradecendo a 171 

presença de todos, solicitando que quem desejar, encaminhe os projetos para a secretaria executiva 172 

do CBH-TG para que possa ser encaminhado, posteriormente, ao senhor Secretário do Meio 173 

Ambiente, convidando a todos para um café e declara a seção encerrada.  Eu, Hélio César Suleiman, 174 

Secretário Executivo Adjunto, lavrei a presente ata, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 175 

dois mil e nove, que contou com a presença de 33 (trinta e três) membros do Comitê, titular e 176 

suplente, e 41 (quarenta e um) convidados, sendo posteriormente encaminhada aos membros do 177 

CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte e que deverá, após sua aprovação ser 178 

publicada no DOESP. Segue a esta Ata, as seguintes deliberações já aprovadas e publicadas no 179 

DOESP: DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 155/2009 de 27/05/2009 – Dispõe sobre a prorrogação de 180 

prazos para reunião de diretoria e divulgação da proposta de priorização de solicitações visando 181 

obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 156/2009 182 

de 01/06/2009 – Aprova transferência de recursos de investimento FEHIDRO/2009 do Comitê da 183 

Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande para a sub conta do FEHIDRO Aguapeí/Peixe; 184 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 157/2009 de 01/06/2009 – Aprova diretrizes e critérios para 185 

hierarquização  dos recursos FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 2009 referente à 186 

demanda induzida sob o título  “Revitalização de Bacias Hidrográficas; DELIBERAÇÃO CBH-TG 187 

Nº 158/2009 de 01/06/2009 – Dispõe sobre prazos para apresentação  e análise de solicitações 188 

visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2009, modalidade demanda induzida; 189 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 159/2009 de 01/06/2009 – Constitui o Grupo Técnico de Estudos de 190 

Cobrança de Água – GTECA; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 159/2009 de 26/06/2009 – Indica 191 

prioridade de Investimento do FEHIDRO/2009 e dá outras providências. 192 


