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ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG (15/12/2011): Aos quinze dias do 1 
mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às treze horas, deu-se início à quadragésima 2 
terceira Reunião Ordinária do CBH-TG, no SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 3 
Industrial, município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. PRESENTES: 4 
Segmento Municípios: Célio Ferretti (p/p); Afonso Machione Neto (p/p); Luiz Vilar de Siqueira 5 
(p/p); Maria Felicidade Peres Campos Arroyo; Francisco Airton Saracuza; Nasser Marão 6 
Filho; Joamir Roberto Barbosa (p/p); Maria Ivanete Hernandes Vetorasso (p/p); José Torrente 7 
Diogo de Farias (vice prefeito); José Ricci Junior (p/p); João Carlos Machado (p/p); Nicanor 8 
Nogueira Branco (p/p); Maria Inês Bertino Miyada (p/p); Adilson Jesus Perez Segura; Nelson 9 
Pinhel (p/p).  Segmento Sociedade Civil: Antonio Carlos Fuzaro Júnior; Cristiane Guiroto; 10 
José Donizeth Galete; Germano Hernandes Filho; Neli Antonia Meneghini Nogueira; Thaisa 11 
Helena Serpa; Pedro Sérgio Podsclan; Arthur Eduardo Ribeiro Bastos; Maria Tereza Vilela 12 
Nogueira Abdo; Zélia Aparecida Valsechi da Silva; Altair Benedito Moreira; Paulo José de 13 
Fazzio Júnior; Rubens Marcelo; Samir Felício Barcha; César Augusto Maia Bruel; Gilberto 14 
Colombo (p/p); Edson Luis de Carvalho; Francisco Guilherme Dorigan; Almir Giovani 15 
Figueiredo; Antônio Lúcio Mello Martins. Segmento Estado: Célio Luiz Justo; Maria Conceição 16 
Lopes; Daniel Mário Gomes Pinto; Tókio Hirata; Hélio César Suleiman; Natal Takashi 17 
Arakawa; Andrey Vetorelli Borges; Mário Domingos Pires Campos; Antonio Lourenço Colli; 18 
Marilene Vaz de Lima Moreira; Francisco Paulo Marques; Rosa Maria de Oliveira M. Mancini 19 
(p/p). Convidados: Antonio Carlos roversi; Luciano Carlos Montedor; Gilberto José B. Lopes; 20 
Leandro Bizelli; Maicon Volpatti; Helena Colombo Maruca; Ilson Thomazi; Sandra E. Faccin; 21 
Eli Carvalho Rosa Renan Felício dos Reis; Antonio Carlos de Carvalho; Elenir M. Freire; José 22 
Pedro I. de Mello; Sérgio Y Nishimoto; Márcia R. Brunca Garcia; Monalisa V. F. Ferreira; 23 
Heloisa Pinto César; Heloisa Helena Abudi; Patrícia Salles; Cllaudio Daher Garcia; Gustavo 24 
Ferreira de Souza; Ademir P. Barbassa; André Lobanco Cavalini; Fábio Francisco m. de 25 
Souza. INÍCIO: Foi solicitado que todos os membros ocupassem seus lugares à mesa 26 
principal. Foram convidados para compor a mesa: o Sr. Germano Hernandes Filho, 27 
representante da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio 28 
Preto e Vice Presidente do CBH-TG; o Sr. Tokio Hirata, representante do Departamento de 29 
Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG, os Coordenadores 30 
das Câmaras Técnicas: Sr. Paulo José de Fázzio Júnior (secretário adjunto)-CT-SAN e Sra. 31 
Cristiane Guiroto - CT-AS/UM.  ABERTURA: Presentes: 32 (trinta e dois) membros dos 54 32 
membros votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Vice 33 
Presidente do CBH-TG, Sr. Germano declarou aberta a 43ª Reunião Ordinária do CBH-TG e 34 
saudou membros e convidados presentes e agradeceu ao SENAI pelo espaço cedido para 35 
realização da reunião.  LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 42ª REUNIÃO 36 
EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG: Na seqüência o Vice Presidente submeteu a plenária a Ata 37 
da 42ª Reunião Extraordinária do CBH-TG e sugeriu a dispensa da sua leitura tendo em vista 38 
que ela foi enviada a todos e disponibilizada no site do comitê dentro do prazo previsto. Foi 39 
colocada em discussão e votação, sendo aprovada a dispensa da leitura pelos membros 40 
presentes e em seguida aprovada sua redação. O sr. Germano passa a palavra para o sr. 41 
Tókio.  INFORMES DA DIRETORIA: SECRETARIA EXECUTIVA – O sr.Tokio dá boas 42 
vindas a todos e inicia os informes da Secretaria Executiva : IX Diálogo Interbacias que 43 
aconteceu no período de 12 a 15 de setembro/2011 em Barra Bonita, tendo como tema: Água 44 
Para as cidades, respondendo ao desafio urbano. Como desdobramento e encaminhamento, 45 
a proposta de criação da CT-Educação Ambiental, cujos estudos preliminares estão sendo 46 
elaborados pela CT-PLAGRHI; outro informe foi referente ao Plano Estadual de Recursos 47 
Hídricos. Informou que em 10/11/2011 foi apresentado o resultado do processo de construção 48 
e pactuação do PERH 2012-2015. Em 13/12, no plenário do CRHi, foi aprovado a minuta de 49 
Lei do Plano Estadual; na seqüência relatou sobre o XIII ENCOB – Encontro Nacional de 50 
Comitês de Bacias Hidrográficas que aconteceu em São Luís – MA, com o tema: A atuação 51 
articulada entre os CBHs interestaduais e CBHs de afluentes estaduais: experiências, 52 
oportunidades e estratégias para a gestão compartilhada. Com 1200 participantes. A 53 
sociedade civil participou conforme deliberação CRH nº 133 de 21/07/2011. Pelo CBH-TG 54 
foram dois membros da sociedade civil e o vice-presidente, que proferiu palestra “Água: das 55 
nascentes aos centros urbanos. A importância da Gestão Integrada” em uma mesa de diálogo 56 
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de mesmo tema; dando seqüência falou sobre os 20 anos da Lei das águas: Seminário 57 
Avanços e desafios na gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, realizado entre 58 
os dias 21 a 23 de novembro em Águas de São Pedro, cujo objetivo foi avaliar a gestão de 59 
recursos hídricos no Estado de São Paulo sob a ótica dos públicos internos e externos ao 60 
SIGRHI e propor uma visão de futuro. Representantes de cada um dos três segmentos 61 
estiveram presentes. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: - O Sr. Germano inicia justificando a 62 
ausência do Presidente do Comitê, Sr. José Luis Pedrão, que nesse dia teria uma audiência 63 
com o ministro dos esportes. Em seguida, fala sobre Código Florestal - Em seu artigo 42 64 
aborda que 30% do recurso da cobrança seja utilizado em projetos de recuperação e 65 
reposição florestal. O Fórum Nacional se manifestou, através de uma moção, que foi 66 
encaminhada ao senado (senador Aloysio Nunes Ferreira), que encaminhou ao congresso, 67 
solicitando uma maior independência dos CBHs; ou seja, a retirada deste artigo. No Simpósio 68 
de Recursos Hídricos, que ocorreu em Maceió, no período de 28/11 a 01/12, saiu moção da 69 
ANA (Agência Nacional das Águas) e da própria ABRH (Associação Brasileira de Recursos 70 
Hídricos). Outro relato foi referente ao Prêmio COFEHIDRO que tem como objetivo identificar, 71 
valorizar e divulgar iniciativas que, através da otimização da aplicação de recursos do 72 
FEHIDRO e do desenvolvimento de projetos, contribuem com o caminhar para uma gestão 73 
eficiente dos recursos hídricos. Informou que foram duas categorias de premiação: 74 
Efetividade e Melhor Projeto. Passa a informar os critérios de avaliação para concorrer ao 75 
prêmio na categoria Efetividade e de Melhor Projeto. Como melhor projeto, foram inscritos 40 76 
projetos, no âmbito dos CBHs, sendo escolhidos, por uma comissão julgadora 12 finalistas, 77 
divididos nas 4 categorias (cada categoria, 3 finalistas). Na categoria 4 – Capacitação, 78 
comunicação social e educação ambiental o projeto vencedor foi o Empreendimento: 79 
Continuidade Projeto Bacia Hidrográfica: Um Instrumento na Educação – do CBH-TG. Nesse 80 
momento, mostra o Certificado, a Placa e o Cheque simbólico do prêmio no valor de 81 
cinqüenta mil reais. Lembrou que apenas dois comitês receberam os prêmios instituídos pelo 82 
COFEHIDRO: o PCJ e o TG.  O sr. Germano solicita inversão de item de pauta: 83 
primeiramente tratar das deliberações e depois a apresentação da Equipe Técnica do CNPq, 84 
que irá  apresentar o escopo do projeto: “Capacitação de agentes gestores aos usos de 85 
geotecnologias aplicadas ao gerenciamento de recursos hídricos”. O sr. Germano abre para 86 
manifestações, coloca em votação, sendo aprovada a  inversão da pauta. DELIBERAÇÕES: 87 
nesse momento o secretário executivo adjunto Hélio Suleiman passa a apresentar e 88 
esclarecer as deliberações para apreciação e aprovação. Após a apresentação e 89 
esclarecimentos de cada uma das deliberações  e o sr Germano as coloca em apreciação e 90 
votação. As deliberações colocadas em discussão na referida reunião são: DELIBERAÇÃO 91 
CBH-TG Nº. 190 /2011 DE 26/08/2011 (ad referendum) – “Indica 02 (dois) representantes 92 
para participar do Projeto: Desenvolvimento de Capacidades da Sociedade Civil - Ampliando 93 
a atuação nos Comitês de Bacias Hidrográficas”. O sr. Hélio, informa que a deliberação foi 94 
aprovada ad referendun, pela diretoria, devido a necessidade publicar a deliberação no Diário 95 
Oficial do Estado. Esclarece que todos os membros da sociedade civil foram convidados a se 96 
reunirem na sede do DAEE e através de votação foram escolhidos dois nomes que foram 97 
custeados considerando a Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que 98 
fomenta a capacitação dos membros dos comitês a participar do XIII ENCOB.  Na seqüência, 99 
o sr. Germano coloca em discussão e  em votação a deliberação , sendo aprovada por 100 
unanimidade.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 191/2011 de 15/12/2011 – “Dispõe sobre parecer 101 
técnico referente à ampliação industrial e expansão agrícola da Alcoeste Destilaria 102 
Fernandópolis S/A – município de Fernandópolis e dá outras providências”.  O sr. Hélio, 103 
informa que conforme Resolução SMA 54/2008, todos os empreendimentos a serem 104 
instalados na bacia precisa de um parecer do comitê. Após o recebimento do EIA/RIMA da 105 
referida empresa por meio de ofício da CETESB, foi encaminhado para todos os membros 106 
das câmaras técnicas, após foi realizada uma reunião com a presença do interessado e de 107 
membros da empresa que elaborou o EIA/RIMA. O sr. Germano coloca em discussão a 108 
deliberação. O sr. Paulo da INTEP se manifesta a respeito do efetivo consumo de água. O sr. 109 
Hélio esclarece dizendo que foi encaminhado e consta no item “C” da deliberação.  Na 110 
seqüência, o sr. Germano coloca em discussão e  em votação a deliberação , sendo 111 
aprovada por unanimidade. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº. 192 /2011 DE 15/12/2011 - “Aprova 112 
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o Relatório de Situação com base em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade 113 
Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Turvo /Grande (UGRHI - 15) – Ano 114 
de 2011”. O sr. Hélio começa a apresentação, dizendo qual foi a metodologia utilizada para a 115 
elaborado do relatório, e que o mesmo foi encaminhado aos membros da CT-PLAGRHI no dia 116 
12 de dezembro para complementações e sugestões, e que até o dia 14 de dezembro não foi 117 
recebido nenhuma contribuição, informa que ficará aberto até o dia 23 de dezembro para 118 
conclusão. Após o relatório concluído será enviado a Coordenadoria de Recursos Hídricos até 119 
o dia 30 de dezembro de 2011.  Informa que o material com todas suas indicações na íntegra 120 
encontram-se disponibilizado no site do comitê. Para aprovação do Relatório, sugere que 121 
sejam enviadas contribuições até o dia vinte e seis de dezembro, para que o relatório feche 122 
até o dia vinte e sete e possa ser protocolado em São Paulo no dia 30 de dezembro.  O prof. 123 
Samir aborda a questão da disponibilidade hídrica apresentada no Relatório de situação; 124 
outro questionamento é que o número de poços na bacia é muito grande, e o consumo de 125 
água vem aumentado e pensar no futuro uma forma de proteção desses recursos hídricos.  O 126 
prof. César do SENAI faz uma observação quanto aos pontos críticos onde nota-se uma 127 
perda de pontos. Na seqüência, o sr. Germano coloca em discussão e  em votação a 128 
deliberação , sendo aprovada por unanimidade.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 193/2011 de 129 
15 /12/ 2011 - “Aprova o cronograma de implantação da cobrança pelo uso dos recursos 130 
hídricos”.  Convida o coordenador do Grupo Técnico da Cobrança sr. Hélio para fazer uma 131 
apresentação dos trabalhos.  Sr. Hélio passa a relatar o resultado dos trabalhos. O sr. Hélio 132 
encerra a apresentação. Nesse momento, o sr. Germano abre a palavra para manifestações. 133 
O prof. Samir manifesta o seu descontentamento com o Art. 42 do Código Florestal. Após 134 
esclarecimentos o sr. Germano coloca em votação a deliberação , sendo aprovada por 135 
unanimidade.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 194/2011 de 15 /12/ 2011 – “Indica prioridades 136 
de investimento do FEHIDRO, 2º chamada – 2011 e dá outras providências”. O sr. Hélio 137 
passa a relatar que essa deliberação trata do saldo remanescente da 1ª chamada de recursos 138 
hídricos com valor de R$ 462.199,65.  Foi realizada uma 2ª chamada, entraram 29 projetos 139 
num total solicitação FEHIDRO R$ 3.615.419,21. Desse total 12 projetos foram pontuados. 140 
Os projetos foram analisados pela Câmara Técnica de Planejamento. Os projetos que foram 141 
considerados inabilitados tiveram um prazo para fazer o contraponto. Informou um problema 142 
ocorrido com a prefeitura de Palestina, que recebeu um documento do agente técnico, 143 
declarando inadimplência técnica, relativo a um projeto de 2003. A prefeitura de Palestina 144 
protocolou em São Paulo, um documento na data de ontem (14/12/11), portanto, o agente 145 
técnico não conseguiria emitir um parecer técnico até a data de hoje (15/12/11) tirando a 146 
inadimplência da prefeitura. Caso a inadimplência seja mantida pelo agente técnico, nos 147 
próximos 30 dias, a PM de Palestina perderia o recurso sendo o mesmo alocado para o 148 
primeiro suplente. O sr. Germano abre para manifestações e coloca em votação a 149 
deliberação, sendo aprovada por unanimidade.  DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 195/2011 de 150 
15/12/2011 – “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO 151 
destinados à área do CBH-TG, exercício 2012 e dá outras providências”.  Os critérios foram 152 
mantidos como na deliberação do ano passado com algumas melhorias, as principais 153 
mudanças ocorreram no parágrafo 3º do artigo 3º onde foi colocada a questão da demanda 154 
induzida; outra alteração foi no artigo 4º em relação à área de Educação Ambiental, no 155 
parágrafo 2º metas e ações claras, contidas no Plano de Bacia; no artigo 7º a redistribuição 156 
dos recursos do FEHIDRO. Também no artigo 7º deixando claro aos tomadores o que é 157 
chamado de Gestão de Recursos Hídricos, Estudos e Projetos, Serviços e Obras, Educação 158 
Ambiental; no artigo 8º os anexos de I ao XI, os critérios de pontuação também ficou bem 159 
claro. O prof. Samir se manifesta quanto à quantidade dos resultados em relação ao tempo. 160 
Foi feita uma alteração no artigo 5º “em conformidade com o cronograma físico financeiro do 161 
objeto anterior”.  Na seqüência, o sr Germano coloca em discussão e  em votação a 162 
deliberação , sendo aprovada  por unanimidade. DELIBERAÇÃO CBH-TG no 196/2011 de 163 
15/12/2011 – “Fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações 164 
visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2012”.  O sr. Hélio, lembra que o 165 
ano seguinte será ano eleitoral, portanto, os prazos deverão ser fechados até o dia 30 de 166 
junho de 2012, ou seja, todos os contratos deverão estar assinados. O sr. Hélio, propõe a 167 
redução de prazo de 30 dias, mediante os prazos estabelecidos na deliberação. Na 168 
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seqüência, o sr. Germano coloca em discussão e  em votação a deliberação , sendo 169 
aprovada por unanimidade.  OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Germano passa a palavra ao sr. 170 
Hélio que convida o prof. Dr. Ademir Paceli Barbassa, da Universidade Federal de São Carlos 171 
para apresentar e esclarecer o projeto: “Capacitação de agentes gestores aos usos de 172 
geotecnologias aplicadas ao gerenciamento de recursos hídricos”. Projeto de parceria com o 173 
DAEE, CBH-TG, CNPq e ANA. Ficou acertado que acontecerá um Seminário de mobilização 174 
com data a ser definida. Em seguida, o Sr. Germano agradece ao prof. Ademir pelas 175 
informações prestadas. Dando prosseguimento passa a palavra para o sr. Hélio, para 176 
informar sobre o estágio atual do CBH-Grande, que convida o sr. Claudio Daher, Secretário 177 
Executivo do Comitê do Baixo Pardo Grande para falar sobre o assunto. O sr. Cláudio, 178 
informa que está no  final para formalizar o Comitê, e que está previsto até o dia 30 de julho 179 
de 2012 a instalação. Em seguida, o sr. Germano convida Thaisa Helena e Cristiane Guiroto,  180 
para apresentar os resultados do ENCOB em São Luís do Maranhão, elas que foram 181 
subsidiadas representando a Sociedade Civil no XIII ENCOB. Elas fazem a apresentação e 182 
ressaltam a qualidade das apresentações no evento; completando sobre o evento, o sr. 183 
Germano fala sobre o curso que ele e o Eng. Eli participaram pela WWF,  sobre o Impacto 184 
das Mudanças Climáticas no Brasil,  e na possibilidade de uma parceria com eles. Passa a 185 
palavra para o sr. Hélio, que informa o recebimento de uma moção de protesto da Câmara 186 
Municipal de Tabapuã, sobre a elaboração da construção das usinas elétricas do rio Turvo. O 187 
sr. Natal do DER, se manifesta sugerindo o encaminhamento do documento a AMA – 188 
Associação dos Municípios da Araraquarense e sugerindo que eles fizessem uma 189 
manifestação política; o sr. Carvalho, da Sociedade dos Engenheiros se manifesta em relação 190 
ao assunto dizendo que há um protocolo de tombamento do Talhadão.   ENCERRAMENTO: 191 
Após as manifestações O sr. Tokio agradece a presença de todos e  lembra que nessa data o 192 
CBH-TG está completando 16 anos de instalação. O sr. Germano encerrou a reunião 193 
agradecendo e desejando Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos,  e declara a seção 194 
encerrada. Eu, Hélio César Suleiman, Secretário Executivo Adjunto, lavrei a presente ata, aos 195 
15 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, que contou com a presença de 196 
47(quarenta e sete) membros do Comitê, titular e suplente, e 25(vinte e cinco) convidados, 197 
sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação e que deverá, 198 
após sua aprovação ser publicada no DOESP. Segue a esta Ata, as seguintes deliberações já 199 
aprovadas e publicadas no DOESP: DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº. 190 /2011 DE 26/08/2011 200 
(ad referendum) – “Indica 02 (dois) representantes para participar do Projeto: 201 
Desenvolvimento de Capacidades da Sociedade Civil - Ampliando a atuação nos Comitês de 202 
Bacias Hidrográficas”. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 191/2011 de 15/12/2011 – “Dispõe sobre 203 
parecer técnico referente à ampliação industrial e expansão agrícola da Alcoeste Destilaria 204 
Fernandópolis S/A – município de Fernandópolis e dá outras providências”.  DELIBERAÇÃO 205 
CBH-TG Nº. 192 /2011 DE 15/12/2011 - “Aprova o Relatório de Situação com base em 206 
Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 207 
Hídricos do Turvo /Grande (UGRHI - 15) – Ano de 2011”. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 208 
193/2011 de 15 /12/ 2011 - “Aprova o cronograma de implantação da cobrança pelo uso dos 209 
recursos hídricos”. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 194/2011 de 15 /12/ 2011 – “Indica 210 
prioridades de investimento do FEHIDRO, 2º chamada – 2011 e dá outras providências”. 211 
DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 195/2011 de 15/12/2011 – “Aprova diretrizes e critérios para 212 
hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 2012 e dá 213 
outras providências”. DELIBERAÇÃO CBH-TG no 196/2011 de 15/12/2011 – “Fixa prazos e 214 
procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos 215 
junto ao FEHIDRO, exercício 2012”.   ssinam a presente Ata o presidente do CBH-TG e o 216 
Secretário Executivo. 217 


