
 

 

 

 

  
 

   COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO / GRANDE 
Av. Otávio Pinto César nº 1400 - Cidade Nova - São José do Rio Preto / SP - CEP 15085-360 

Fone / Fax: (17) 3226-5302 /3227-2108 - Email : comitetg@ambiente.sp.gov.br 
Visite nosso site : www.comitetg.sp.gov.br 
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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG (28/08/2009): Aos vinte e oito 1 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, às catorze horas, deu-se início à trigésima 2 

sétima Reunião Extraordinária do CBH-TG, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - 3 

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

membros ocupassem seus lugares à mesa principal. Foram convidados para compor a mesa: o 5 

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 7 

Agrônomos de São José do Rio Preto e Vice Presidente do CBH-TG (que justificou sua 8 

ausência); o Sr. Tokio Hirata, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 9 

DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG. Foram convidados os Coordenadores de 10 

Câmara Técnica: Sr. Antonio Carlos Carvalho, que teve que se ausentar devidos a motivos 11 

particulares de última hora, CT-PLAGRHI/AI; Sr. Urandi Gratão, CTSAN (suplente do Fogaça) 12 

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

Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário Executivo Adjunto do CBH-TG agradeceu 14 

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

para realização dessa reunião. ABERTURA: Presentes: 28 (vinte e oito) membros dos 54 16 

membros votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Presidente do 17 

CBH-TG, Sr. Eugênio declarou aberta a 37ª Reunião Extraordinária do CBH-TG e saudou 18 

membros e convidados presentes. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 36ª REUNIÃO 19 

ORDINÁRIA DO CBH-TG: Na seqüência o Presidente submeteu a plenária a Ata da 36ª 20 

Reunião Ordinária do CBH-TG e sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi 21 

enviada a todos os membros e disponibilizada no site do comitê dentro do prazo previsto. Foi 22 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada a dispensa da leitura pelos membros presentes 23 

e em seguida aprovada sua redação.   INFORMES DA DIRETORIA: SECRETARIA 24 

EXECUTIVA – O sr.Tókio dá boas vindas a todos e inicia aos informes da Secretaria 25 

Executiva informando sobre a formação do Comitê do Grande, esclarecendo que fazem parte 26 

deste comitê 6 comitês da vertente paulista e 8 na vertente mineira, sendo o CBH-TG o maior, 27 

em termos de área. Relatou que no dia 20/08/09 na cidade de Franca, houve a Reunião do grupo 28 

de trabalho para a formação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. 29 

Nessa reunião foi apresentado o material que servirá como instrumento de Mobilização social 30 

tais como: folhetos didáticos, folheto institucional, modelo de apresentação e modelo de 31 

subscrição dos setores representativos da bacia. Foi discutido ainda os próximos passos 32 

estratégicos e definido como data limite para entrega, pelos CBHs, dos termos de anuência dos 33 

setores representativos da bacia como 15/10/2009; outro informe diz respeito a cobrança, na 34 

qual o sr. Hélio, como coordenador do grupo técnico dará maiores esclarecimentos. Informou 35 

ainda a desclassificação, pelo SINFEHIDRO, por não se enquadrar no Plano Estadual de 36 

Recursos Hídricos do empreendimento “Uso de técnicas de nucleação na restauração de áreas 37 

degradadas”, cujo tomador  é o Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, com valor 38 

global de R$ 184.283,20/FEHIDRO: R$ 68.532,00; CP:R$ 115.751,20. Informou ainda que o 39 

tomador havia tomado ciência. O sr. Samir argüiu sobre a tendência de se estabelecer sub-40 

comitês, quando da formação do CBH-Grande. O sr. Tókio informou que a prioridade é a 41 
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formação do Grande. Ressaltou as diferenças de gestão dos recursos hídricos entre os dois 42 

Estados e que essa etapa pode ocorrer posteriormente a formação do comitê de integração. O sr. 43 

Tókio passa a palavra ao sr. Hélio para esclarecimentos relativos aos trabalhos da GTECA. Foi 44 

informado  que o Grupo Técnico da cobrança reuniu-se em três datas com vistas a dar 45 

andamento e prosseguimento nos estudos da cobrança: em 03/07/09 na UNESP, a reunião teve 46 

como objetivo esclarecer dúvidas sobre os procedimentos da cobrança, bem como estabelecer 47 

ações e metas para o grupo; em 17/07/09 no DAEE: nessa reunião houve a apresentação do 48 

Estudo elaborado pela CPTI, realinhamento do cronograma, distribuição de tarefas entre os 49 

órgãos gestores (DAEE e CETESB); já no dia 07/08/09 no DAEE, foi aprovado o cronograma 50 

de implantação da cobrança para o CBH-TG; apresentação da proposta do termo de referência 51 

para contratação de usuários; foram apresentados os primeiros dados que servirão 52 

preliminarmente para a simulação que permitirá testar os parâmetros ponderadores da cobrança. 53 

Além dos dados obtidos com os cadastros de usuários industriais e de abastecimento público 54 

confrontando os dados DAEE x CETESB. Afirmou o recebimento de dados dos SAEEs, DAEs  55 

e outras autarquias de serviços de abastecimentos, demonstrando a colaboração maciça dos 56 

municípios.  Já foram enviados à CPTI esses dados com vista a realizar o exercício da 57 

simulação.  O presidente do CBH-TG colocou em votação a atualização do cronograma, que foi 58 

aprovado por unanimidade.  A palavra é devolvida ao sr. Geninho para que passasse os informes 59 

da presidência. PRESIDÊNCIA – O Sr. Geninho inicia sua fala apresentando os novos 60 

funcionários da SMA que estão lotados no CBH-TG e CBH-SJD. A seguir, fala sobre o Pacto 61 

das Águas, ressaltando a presença de 14 prefeitos, que estavam, ou presentes ou representados, 62 

que ainda não haviam aderido ao Pacto. Esclarece o que é o Pacto das Águas, dizendo que é um 63 

movimento das autoridades locais e regionais eleitas, representadas pelos municípios, 64 

consórcios de municípios, associações regional e estadual de municípios, Comitês de Bacias 65 

Hidrográficas e governo do Estado de São Paulo que têm responsabilidades na gestão das águas, 66 

para pactuar e assumir compromissos de respeitar e perseguir os preceitos e demandas contidas 67 

em um documento intitulado “Consenso de Istambul sobre Água” a serem alcançados até 2012. 68 

O “Consenso de Istambul sobre a Água” é um documento de compromissos que foi gerado 69 

pelas lideranças que acreditam no poder local e regional para estimular a participação dos 70 

municípios e órgãos regionais na gestão dos recursos hídricos frente às mudanças globais. Ele 71 

foi lançado durante o V Fórum Mundial da Água, realizado de 16 a 22 de março de 2009, em 72 

Istambul, Turquia. Esclareceu ainda a estratégia adotada pelo Estado de São Paulo sobre essa 73 

questão. A estratégia é promover a adesão (Protocolo de Intenções) ao documento intitulado 74 

“Consenso de Istambul sobre a Água”, através do formulário de adesão (formulário de 75 

validação) e elaboração, até dezembro de 2009, de planos de ação local e regional, identificando 76 

sempre a situação atual e o que pretende atingir até 2011. Lembrou que as adesões entregues até 77 

o dia 02/10/09 serão pontuados pelo programa Município Verde-Azul, recebendo 2 pontos.  78 

Para elaborar o diagnóstico, a CRHi vai preparar uma matriz sintética onde constará o status 79 

atual. Fica a cargo do município completar os dados para 2011 e identificar/propor, caso se faça 80 

necessário, metas e ações que não foram apontadas na matriz atual. Cabe ao CBH fazer a 81 

interlocução com os municípios, para isso é importante à participação do presidente do CBH. O 82 
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Secretário Xico Graziano, convocou os presidentes dos CBHs para uma reunião cujo teor foi 83 

discutir estratégias a serem utilizadas para se conseguir o maior número possível de adesão ao 84 

Pacto. As metas a serem cumpridas pelos CBHs são: Entrega dos documentos, na coordenadoria 85 

– prazo limite 15/12/2009 (Documento tem que ser assinado por autoridade eleita); fazer a 86 

validação do presidente do comitê, na qualidade de presidente e não prefeito; ampliar o número 87 

de adesões. No CBH-TG faltam 42 municípios. Propor que o contato seja o mesmo interlocutor 88 

do município verde. Lembrou ainda que o prazo final para entrega do relatório do Município 89 

Verde-Azul se encerra em 31/08/2009 e pode ser feito pela internet. Chamou, nominalmente, os 90 

prefeitos presentes e solicitou que os mesmos, que ainda não haviam aderido ao Pacto, que o 91 

fizessem naquele momento. Foi apresentado a matriz encaminhada aos CBHs e um breve 92 

esclarecimentos de como poderia ser preenchida essa planilha. Solicitou o empenho em ampliar 93 

a adesão ao Pacto; fez constar em ata a adesão do CBH-TG ao Pacto das Águas. A seguir 94 

passou a palavra ao sr. Hélio para esclarecimentos sobre o preenchimento da matriz sintética. 95 

Foi apresentado, como exemplo, o município de Álvares Florence. O sr. Hélio devolve a palavra 96 

ao sr. Geninho que abre para manifestação do plenário. O sr. Samir ressalta que o Pacto é uma 97 

ação de abrangência geral e de execução local. Coloca a CT-AS a disposição de todos os 98 

interessados para, dentro do pacto, atingir as metas  proposta consideradas como fundamental e 99 

cita  como exemplo o abastecimento público. O sr. Geninho agradece a manifestação do sr. 100 

Samir e sugere a compilação de todos as fontes de abastecimento com vista a se criar um banco 101 

de dados sobre as captações realizadas para abastecimento público. Informou ainda que no dia 102 

04/09/2009 irá participar da abertura do VII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental, 103 

representando o CBH-TG, em Avaré, encerrando assim os informes da Presidência. Na 104 

seqüência o Sr. Hélio convida a arquiteta Débora Riva para apresentar o Plano Ambiental para a 105 

área de contribuição da represa de abastecimento de São José do Rio Preto. Fez uma breve 106 

apresentação do currículo da palestrante. A arquiteta inicia sua apresentação, agradecendo a 107 

mesa e esclarecendo de como se deu o trabalho, bem como seu financiamento e a equipe que 108 

nele trabalhou. Após esses agradecimentos e esclarecimentos, passa então a expor o trabalho, 109 

iniciando por identificar  a área que serviu de estudo, mostrando os cenários estabelecidos e 110 

propondo metas e ações a serem desenvolvidas. Após a apresentação o sr. Hélio solicita ao 111 

Secretário do Meio Ambiente do Município de São José do Rio Preto, o Sr. Lima Bueno que 112 

faça  uma explanação da importância do Plano Ambiental para o município de São José do Rio 113 

Preto. O secretário, de uma forma resumida que aqui será colocada,  ressalta a importância 114 

regional do trabalho e afirma que tais informações subsidiarão as tomadas de decisão dos 115 

gestores, pois fornece um modelo de gestão para os municípios através  da metodologia 116 

desenvolvida no  trabalho.Parabeniza o CBH-TG pela iniciativa e diz que fica muito satisfeito 117 

ao ver os avanços dentro da administração pública. O sr.Geninho abre para manifestações. O sr. 118 

Samir, inicialmente cumprimenta a Débora, fala da importância do mesmo. Coloca como 119 

preocupação duas questões: uma  sobre os corredores ferroviários e rodoviários lembrando dos 120 

acidentes, com materiais poluentes que aí ocorrem e quais estruturas existem com a finalidade 121 

de reter esses resíduos, a outra é sobre a necessidade em se ter uma legislação rigorosa que 122 

estabeleça o perfil de crescimento na área de estudo apresentada. Ressalta ainda da importância 123 
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do CBH-TG ter um Plano Diretor Ambiental em toda a bacia.  A seguir o Sr. Geninho solicita 124 

que os funcionários da SMA entregue aos prefeitos e/ou seu representantes as fichas de adesão 125 

ao Pacto das Águas. A seguir passa a palavra para o Secretário Executivo, Sr Tókio, para falar 126 

sobre a indicação FEHIDRO/2009, na modalidade Demanda Induzida. O sr Tókio informa o 127 

valor disponibilizado ao CBH-TG, bem como o que já foi deliberado em 22/06/2009, ficando 128 

para esse plenário deliberar sobre os projetos enquadrados na modalidade demanda induzida, 129 

sugerida pela Secretária de Estado do Meio Ambiente, sob o título “Revitalização de Bacias 130 

Hidrográficas”. Dando continuidade o Secretário Executivo solicita que o sr. Hélio faça os 131 

esclarecimentos relativos aos trabalhos desenvolvidos pela CT-PLAGRI, uma vez que seu 132 

coordenador teve que se ausentar. Foi detalhado os trabalhos realizados pela Câmara Técnica no 133 

sentido de esclarecer os procedimentos de análise no processo de priorização das solicitações e 134 

de complementação. Foi projetado a tabela de priorização, onde os projetos contemplados 135 

estavam assinalados.  Após a apresentação e esclarecimentos o sr. Geninho as coloca em 136 

discussão. A deliberação colocada em discussão na referida reunião é a deliberação CBH-TG Nº 137 

161/2009 que “indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2009 referentes à demanda 138 

induzida sob o título “Revitalização de Bacias Hidrográficas” e dá outras providências”. Foi 139 

colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada pelos membros. O prefeito de 140 

Tanabi, o sr. José Francisco, solicitou a palavra e pediu para que o CBH-TG verificasse a 141 

possibilidade de diminuir a contrapartida, que hoje é de 20%. Ficou estabelecido que o CBH-TG 142 

encaminharia uma Moção, através de prefeita Maria Ivanete, ao Conselho Estadual de Recursos 143 

Hídricos, apoiando essa reivindicação.  ENCERRAMENTO: Após as manifestações o sr. 144 

Geninho encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, convidando a todos para um café 145 

e declara a seção encerrada.  Eu, Hélio César Suleiman, Secretário Executivo Adjunto, lavrei a 146 

presente ata, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, que contou 147 

com a presença de 45 (quarenta e cinco) membros do Comitê, titular e suplente, e 52 (cinqüenta 148 

e dois) convidados, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para 149 

aprovação na reunião plenária seguinte e que deverá, após sua aprovação ser publicada no 150 

DOESP. Segue a esta Ata, a seguinte deliberação já aprovada e publicada no DOESP: 151 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 161/2009 de 28/08/2009 – Indica prioridades de investimento do 152 

FEHIDRO/2009 referentes à demanda induzida sob o título “Revitalização de Bacias 153 

Hidrográficas” e dá outras providências. Assinam a presente Ata o presidente do CBH-TG e o 154 

Secretário Executivo. 155 

 156 

 157 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 119 (238), terça-feira, 22 de dezembro de 2009 158 


