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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (04/05/2012): Aos quatro dias do 1 

mês de maio do ano de dois mil e doze, às treze horas e trinta minutos, deu-se 2 

início à quadragésima quarta Reunião Ordinária do CBH-TG, no SENAI – Serviço 3 

Nacional de Aprendizagem Industrial, município de São José do Rio Preto, Estado 4 

de São Paulo. PRESENTES: Segmento Municípios: Célio Ferretti (p/p); Afonso 5 

Machione Neto (p/p); Luiz Vilar de Siqueira (p/p); Fernando César Humer (p/p); 6 

Octávio Cianci (p/p); Maria Felicidade Peres Campos Arroyo; Francisco Airton 7 

Saracuza (p/p); Nasser Marão Filho (p/p); Joamir Roberto Barbosa (p/p); Maria 8 

Ivanete Hernandes Vetorasso (p/p); José Torrente Diogo de Farias (p/p); João 9 

Carlos Machado (p/p); Nicanor Nogueira Branco (p/p); Maria Inês Bertino Miyada 10 

(p/p); Sérgio Martins Carrasco (p/p); Marcelo Hercolin (p/p); José Cláudio Martins 11 

(p/p); Gabriel dos Santos Fernandes Molina (p/p).  Segmento Sociedade Civil: 12 

Antonio Carlos Fuzaro Júnior; Cristiane Guiroto; José Donizeth Galete; Germano 13 

Hernandes Filho; Thaisa Helena Serpa; Pedro Sérgio Podsclan; Arthur Eduardo 14 

Ribeiro Bastos; Maria Tereza Vilela Nogueira Abdo (p/p); Zélia Aparecida Valsechi 15 

da Silva; Paulo José de Fazzio Júnior; Rubens Marcelo (s/p); Samir Felício Barcha; 16 

César Augusto Maia Bruel; Gilberto Colombo; Edson Luis de Carvalho; Francisco 17 

Guilherme Dorigan; Liszt Reis Abdala Martingo (s/p); Antônio Lúcio Mello Martins; 18 

Silvana Vidigal Milanesi. Segmento Estado: Célio Luiz Justo; Daniel Mário Gomes 19 

Pinto; Hélio César Suleiman; Natal Takashi Arakawa; Maria Zilmar Ribeiro dos 20 

Anjos; Maria Argentina Nunes de Mattos; Andrey Vetorelli Borges (p/p); Luciano 21 

Carlos Montedor; Marilene Vaz de Lima Moreira; Rosângela Rodrigues Martins; 22 

Francisco Paulo Marques; Olivio Aparecido Omitto.  Convidados: Maria Cecília de 23 

Andrade; Rafael M.; Ana Raquel S. Baldan; Nilton Rojas; Rubio Henrique V. Flora; 24 

Fernando Tochio Ichiba; Paulo Scarpellini Neto; Margarete Mallasen;  Antonio 25 

Carlos de Carvalho; Helena Colombo Maruca; José Pedro I. de Mello; Lucíola G. 26 

Ribeiro; Ilson Thomazi Patrícia Daóglio Salles; Alexandre Astorino; Emerson 27 

Viveiros; João Domingos Lourenço; Fábio Francisco M. de Souza; Bruno Segura da 28 

Cruz; Heloisa Pinto César; Jefferson A. Lopes; Elenir M. Freire; Thiago Amaro; 29 

Eduardo B. Dutra; Márcia R. Brunca Garcia. INÍCIO: Foi solicitado que todos os 30 

membros ocupassem seus lugares à mesa principal. Foram convidados para 31 

compor a mesa: o Sr. José Luis Pedrão, Prefeito Municipal de Cedral e Presidente 32 

do CBH-TG (ausência justificada); o Sr. Germano Hernandes Filho, representante 33 

da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto 34 

e Vice Presidente do CBH-TG; o Sr. Tokio Hirata (ausência justificada), 35 

representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e 36 

Secretário Executivo do CBH-TG, os Coordenadores das Câmaras Técnicas: Sr. 37 

Paulo José de Fázzio Júnior (secretário adjunto), CT-SAN e Sra. Cristiane Guiroto, 38 

CT-AS/UM.  ABERTURA: Presentes: 35 (trinta e cinco) membros dos 54 membros 39 

votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Vice 40 

Presidente do CBH-TG, Sr. Germano declarou aberta a 44ª Reunião Ordinária do 41 

CBH-TG e saudou membros e convidados presentes e agradeceu ao SENAI pelo 42 

espaço cedido para realização da reunião. Solicitou 1 minuto de silêncio em 43 

homenagem a Guilhermina.  LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 43ª REUNIÃO 44 
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ORDINÁRIA DO CBH-TG: Na seqüência o Vice Presidente submeteu a plenária a 45 

Ata da 43ª Reunião Ordinária do CBH-TG e sugeriu a dispensa da sua leitura tendo 46 

em vista que ela foi enviada a todos os membros e disponibilizada no site do comitê 47 

dentro do prazo previsto. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada a 48 

dispensa da leitura pelos membros presentes e em seguida aprovada sua redação. 49 

O sr. Germano passa a palavra para o sr. Hélio.  INFORMES DA DIRETORIA: 50 

SECRETARIA EXECUTIVA – O sr.Hélio dá boas vindas a todos e inicia os informes 51 

da Secretaria Executiva relatando  sobre o CBH-Grande informando que terminou 52 

no dia 20 passado as inscrições para os membros Usuários, Sociedade Civil e 53 

Municípios que se manifestassem interesse em participar do CBH-Grande.  O 54 

trabalho de mobilização realizado na vertente paulista foi envio de cartas para os 55 

usuários, e-mails para os membros e entidades cadastradas no CBH-TG e 56 

publicação em mídia no período de 10/04 a 20/04. O balanço final das solicitações 57 

da Vertente Paulista foram 20 Organizações Civis, 40 Usuários e 12 prefeituras. No 58 

CBH-TG, 3 Organizações Civis sendo 2 habilitados e 1 inabilitada. As habilitadas 59 

foram a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São José do Rio Preto e 60 

Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva e inabilitado o 61 

Sindicato dos bancários de Catanduva e Região por não apresentar documentos 62 

que comprovasse trabalho na área.  Usuários foram 3 todos habilitados a  63 

Associação dos moradores do Loteamento Condomínio Village La Montagne, 64 

SEMAE – São José do Rio Preto e CIESP – Diretoria Regional de São José do Rio 65 

Preto. No poder público municipal apenas a Prefeitura Municipal de Populina se 66 

candidatou.  Na Vertente Mineira, 9 Organizações Civis, 14 Usuários e 11 67 

Prefeituras.  Está aberto o prazo para recursos até o dia 14/05/12 para composição.  68 

Informa que foi realizada uma reunião em 03/05/12, com uma comissão que foi 69 

designada para estabelecer o estudo a respeito de um pacto entre os três poderes a 70 

União, os dois Estados e os Comitês afluentes, de harmonizar todos os 71 

procedimentos de Gestão de Recursos Hídricos. Outro assunto em pauta a ser 72 

discutido é revisão da Deliberação 62  que está em processo de revisão dos Planos 73 

de Bacia, os documentos estão no site do SIGRH. Na seqüência falou-se do 74 

fechamento do PURA-Fase 2. Em seguida informou sobre o cadastramento para 75 

escolher os representantes do segmento Sociedade Civil para compor o Conselho 76 

Estadual de Recursos Hídricos (2012/2014), as duas entidades que se 77 

candidataram tiveram suas inscrições inabilitadas; no cadastramento para participar 78 

do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Comitê do Turvo/Grande foi 79 

habilitado. O sr. Hélio passa a palavra ao Sr. Germano. INFORMES DA 80 

PRESIDÊNCIA: - O Sr. Germano inicia falando sobre o Parecer Técnico,  EIA/Rima 81 

das PCHs Talhado e Foz do Preto. Onde a CETESB emitiu parecer, em 13/04/2012, 82 

inabilitando as PCHs. Na sequência o sr. Germano justifica a ausência da profª. 83 

Dra. Lilian Casatti da UNESP/SJRP, que faria uma apresentação nessa ocasião, no 84 

sentido de aproximar o Comitê das Universidades. O Sr. Germano passa a palavra 85 

ao sr.Hélio que convida o  mestrando do curso Ciência da Computação, Fernando 86 

Tochio Ichiba, orientado do prof. Valêncio, da UNESP /SJRP, para apresentar os 87 

resultados do trabalho: Sistema computacional de apoio à gestão de recursos 88 
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ambientais e trabalho de campo, trabalho esse que tem o financiamento do 89 

FEHIDRO. Em seguida, o Sr. Germano agradece pela apresentação e fala  na 90 

possibilidade  de ter parcerias nas Instituições de Ensino. Na seqüência, passa a 91 

palavra ao Plenário para manifestações.  DELIBERAÇÕES: nesse momento o 92 

secretário executivo adjunto Hélio Suleiman passa a apresentar e esclarecer as 93 

deliberações para apreciação e aprovação. Após a apresentação e esclarecimentos 94 

de cada uma das deliberações o sr Germano as coloca em apreciação e votação. 95 

As deliberações colocadas em discussão na referida reunião são: Deliberação 96 

CBH-TG Nº. 197/2012 de 04/05/2012 – “Dispõe sobre parecer técnico referente aos 97 

loteamentos residenciais Quinta do Golfe 2 e 4, no município de São José do Rio 98 

Preto e dá outras providências”. A resolução da SMA 54/08 estabelece 99 

procedimentos para que o DAIA - Departamento de Avaliação de Impacto 100 

Ambiental, ao receber contribuições/sugestões do Comitê possa emitir um parecer 101 

técnico. Importante ressaltar que o trabalho que foi feito dentro do Comitê, começou 102 

com as reuniões entre o tomador/empreendedor juntamente com o grupo técnico 103 

das câmaras técnicas. Em seguida o sr.Germano faz a leitura dos artigos da 104 

deliberação. O sr. Nilton, do Instituto da Pesca, pergunta como é o procedimento 105 

após aprovação da deliberação.  O sr. Hélio esclarece os encaminhamentos. Na 106 

seqüência, o sr. Nilton informa que o campo de golfe já está concluído; em seguida 107 

o sr. Paulo, da Associação Amigo dos Mananciais, pergunta qual a área de 108 

vegetação a ser designado aos animais que ali vivem. O sr. Hélio, informa  que 109 

esse assunto é tratado na  CBRN; o prof. Samir Barcha, sugere através do Comitê, 110 

levar ao conhecimento do Ministério Público, como está a situação, até como 111 

defesa do patrimônio Público, dar ciência ao Ministério Público daquilo que o 112 

Comitê exige e das denúncias que foram levantadas; o prof. César, do SENAI, 113 

pergunta se o Comitê tem autonomia de ir até o local fazer vistoria, ou  só através 114 

de denúncia formal; o sr. Célio Justo, da APTA, fez um breve comentário, referindo-115 

se a favor do desenvolvimento das cidades, mas, respeitando o modo de 116 

sustentabilidade. Em seguida, o sr. Germano, faz uma colocação referindo-se a 117 

uma estação ambiental do ponto de vista legal, é o estágio mais importante que 118 

uma APP. O Comitê não tem o poder de vetar, e sim de recomendar. O papel do 119 

Comitê é dizer o que não concordamos e encaminhar a todos os órgãos ambientais 120 

e ao Ministério Público, se essa deliberação for aprovada; na seqüência o sr. Nilton, 121 

se manifesta sobre o assunto, sugerindo que o Ministério Público tome as devidas 122 

providências. Nesse momento, o sr. Hélio sugere que o Instituto de Pesca protocole 123 

no Comitê uma denúncia formal. O sr. Antonio Carlos, do IMES, sugere que o 124 

Comitê possa contar com o apoio da OAB, para fazer essa representatividade no 125 

Ministério Público, considera que o documento sendo encaminhado junto a um 126 

representante da OAB tem um peso significativo. Retomando a palavra, o sr. 127 

Germano, informa que será inserido um novo artigo na deliberação, ficando definido 128 

que a deliberação deverá ser encaminhada ao Ministério Público e a todos os 129 

órgãos licenciadores. Na seqüência, com o novo artigo o sr. Germano coloca  em 130 

votação a deliberação, sendo aprovada pelos membros. Moção Câmara Técnica 131 

de Águas Subterrâneas e Usos Múltiplos - CT-AS/UM nº 01/2012 – “Solicita ao 132 
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Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), que condicione a emissão da 133 

Outorga de Direito de Uso à execução, por parte do empreendedor, de um estudo 134 

que permita o dimensionamento preciso dos cones de rebaixamento dos três 135 

poços”. O sr. Hélio, faz a leitura da Moção. Na seqüência, o sr. Germano coloca em 136 

discussão e  em votação a deliberação , sendo aprovada pelos membros. 137 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 198/2012 de 04/05/2012 -“Aprova transferência de 138 

recursos de investimento do FEHIDRO/2012, para realização do X Diálogo 139 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”.  O sr. Hélio fala da 140 

importância do evento e esclarece que é um subsidio para a sociedade civil poder 141 

participar. Informa ainda que os procedimentos para inscrições serão divulgados 142 

posteriormente. Na seqüência, o sr. Germano coloca em discussão e  em votação a 143 

deliberação , sendo aprovada pelos membros. Deliberação CBH-TG Nº. 199/2012 144 

de 04/05/2012 - “Constitui, no âmbito do CBH-TG, o Grupo Permanente para 145 

elaboração do Relatório de Situação”. O sr. Hélio fez a leitura da deliberação, na 146 

sequencia constitui o grupo, com a seguinte composição: Estado, Município e 147 

Sociedade Civil. Na sequencia pelo plenário, foram feitas as seguintes indicações: 148 

ABAS, UNIRP, FIESP e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 149 

São José do Rio Preto, segmento Sociedade Civil; PM de Ariranha, PM de 150 

Populina, PM de Ouroeste e PM de Catanduva, segmento município; DAEE, 151 

CETESB, DER e Secretaria da Saúde, segmento Estado. Na seqüência, o sr. 152 

Germano coloca em discussão e  em votação a deliberação , sendo aprovada pelos 153 

membros. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 200/2012 de 04 /05/ 2012 - “Indica 154 

prioridades de investimento do FEHIDRO/2012 e dá outras providências.” O sr. 155 

Hélio, informa que na ausência do coordenador da Câmara Técnica de 156 

Planejamento, que se encontra em férias, informa o recebimento de um ofício 157 

solicitando que a Secretaria Executiva fizesse a apresentação da deliberação . O sr. 158 

Hélio, começa a apresentação dizendo que foram realizadas algumas reuniões, 159 

sendo que na reunião realizada  em  02/03/12, só a base documental, ficando 160 

definido que não haveria inserções de outras considerações  a não ser as que já 161 

estabelecidas na deliberação 195/2011. O resultado dessa reunião foi uma lista de 162 

empreendimentos inabilitados administrativamente. Abriu-se prazo protocolo para 163 

recursos, se encerrou no dia 13/03 as 12:00 horas. No dia 15/03, a Câmara Técnica 164 

se reuniu novamente, para julgar os recursos, depois de julgados, realizou-se uma 165 

reunião de trabalho em 17/04/12, finalizando-se a análise técnica e conclusão dos 166 

trabalhos. Em seguida o sr. Hélio fez um relato sobre a composição dos recursos. 167 

Informa ainda que dos 64 projetos que foram protocolados, 21 projetos foram 168 

hierarquizados e pontuados. Com o saldo residual, a Câmara Técnica propôs 169 

abertura de novos prazos para deliberar esse saldo até o final do ano, isso passado 170 

o processo eleitoral. Na sequencia, o sr.Germano, questiona sobre os projetos 171 

inabilitados quanto a falta de documentos administrativos, e pergunta a todos, o que 172 

o Comitê pode fazer para melhorar, para que não haja tantos projetos inabilitados. 173 

Nesse momento, um representante da PM de Palestina, relata que a maior 174 

dificuldade que eles encontram é na elaboração do ante projeto e projeto, falta de 175 

material humano preparado, sugere que se realizem cursos para preparar os 176 
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técnicos. O prof. Samir, pergunta: será que estaríamos criando precedentes, se 177 

aprovássemos alguma Resolução que valesse só para esse momento, onde se diria 178 

que aquela falta de documento, que é um fator definitivo para aprovação do projeto, 179 

poderia ser sublevada sem que isto constituísse precedentes? A sra Thaisa 180 

manifesta-se, dizendo que foi deliberado, consta a lista de documentos, portanto, 181 

considera falta de atenção o não envio dos documentos.  O sr. Célio fez referência 182 

ao Prêmio COFEHIDRO, dando mérito ao Pólo Regional Centro Norte e 183 

questionando uma porcentagem do prêmio ao Pólo, já que o prêmio está indo só 184 

para o Comitê. O sr. Hélio, esclarece que o Pólo, não tem como receber uma 185 

porcentagem do prêmio , porque está no Edital de inscrição, que não era a entidade 186 

e sim o Comitê por promover uma prática tão importante. Informa ainda, que o 187 

prêmio COFEHIDRO só aconteceu o ano passado, ele foi extinto até segunda 188 

ordem. A sra. Maria Argentina chama a atenção para o fato de, 11 projetos serem 189 

desclassificados por  estar faltando a CNDT, será falta de atenção ou dificuldades 190 

para conseguir a certidão. O sr. Hélio, esclarece que o mais provável, tenha sido 191 

falta de leitura da deliberação e que a CNDT foi posta pelo COFEHIDRO, em 192 

janeiro deste ano. No final do ano passado, todos os Comitês receberam um 193 

comunicado dizendo que seria solicitada a CNDT. Na seqüência, o sr. Germano 194 

coloca em discussão e  em votação a deliberação , sendo aprovada pelos 195 

membros. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 201/2012 de 04 /05/ 2012 – “Retifica a 196 

deliberação 186 de 08/07/2011, que aprova o mecanismo da cobrança”. O sr. Hélio, 197 

fez um resgate do que aconteceu. Inicia relatando que em julho de 2011, foi 198 

aprovado o Estudo da Fundamentação da Cobrança, bem como, a deliberação 186, 199 

que pautava esse mecanismo, ficando acordado que só seria encaminhada a CT-200 

COB, depois que a fundamentação estivesse alinhada e passada pelo crivo de 201 

todos os membros do Grupo Técnico de Trabalho. Em outubro/2011, após os 202 

trabalhos finalizados, encaminhou-se a CT-COB, juntamente com a deliberação. 203 

Dando sequencia, o sr. Hélio apresenta a análise da CT-COB, relatando cada item 204 

questionado no relatório. Informa que em março/2012, recebeu o resultado da CT-205 

COB, após, reuniu o grupo para discutir esses resultados. Nessa reunião ficou 206 

acordado que a Secretaria Executiva teria uma semana para alinhar os dados e 207 

encaminhar para os demais grupos da GTECA, em função disso propor a 208 

permanência do item da pauta ou sua retirada. Não foi possível cumprir o prazo 209 

estipulado; outra reunião foi realizada em 02 de maio, foi apresentado o que havia 210 

sido solicitado, bem como, o que seria feito para a reunião do dia 4 de maio, manter 211 

a pauta ou retirar a revisão de pauta. O Grupo Técnico da cobrança presente 212 

entendeu que o trabalho estava concluído e que se fizesse a retificação da 213 

deliberação, e propôs que levasse a decisão final à plenária. Em seguida, foi 214 

apresentada uma simulação e após voltando para a deliberação, diante do exposto, 215 

o Grupo Técnico retifica a deliberação 186, e o sr. Hélio fez a leitura dos itens a 216 

serem retificados. O sr. Germano coloca em discussão a deliberação. O sr. Adriano, 217 

da FIESP se manifesta contrário a votação dessa deliberação nesse momento e 218 

propõe que a deliberação deva ser aprovada em uma outra plenária onde a 219 

fundamentação já esteja redigida e corrigida; a sra Thaisa, se manifesta, dizendo 220 
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que adequações foram apresentadas e discutidas; a sra Cristiane, informa que 221 

nesse momento, o que se está aprovando são as alterações que a CT-COB 222 

solicitou; o sr. César, questiona se há algum prejuízo em  aprovar hoje, ou em 223 

novembro; o sr. Hélio, informa que financeiramente não há prejuízo, politicamente 224 

sim, lembrando que vamos entrar no processo eleitoral, portanto, gostaríamos de 225 

deixar tudo encaminhado antes do recesso eleitoral; o prof. Samir se manifesta  226 

quanto as questões de formatação do texto dizendo que esses imprevistos 227 

acontecem em grandes trabalhos, sem que isto constitua razão para reprovação 228 

dos trabalhos, portanto, as alterações que foram feitas no relatório do seu ponto de 229 

vista devem ser aprovadas; o sr. Adriano volta a solicitar que a deliberação somente 230 

seja aprovada após ser redigida, o Sr. Hélio solicita que seja aprovada, com o 231 

compromisso de ser encaminhada, novamente ao Conselho Estadual, após a 232 

redação final da fundamentação, isto é sendo apenas aprovada e não encaminhada 233 

e nem publicada enquanto o texto não estivesse totalmente corrigido; na seqüência, 234 

o sr. Germano coloca em votação a deliberação, sendo aprovada, com voto 235 

contrário da CIESP.   OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Germano passa a palavra ao sr. 236 

Hélio que fala da atual fase do projeto de capacitação em parceria com a UFSCar, 237 

ANA e CNPq; o material técnico já está pronto, o curso não se iniciou devido a 238 

problemas no processo de licitação dos computadores. Outro assunto, se refere a 239 

Deliberação COFEHIDRO 124/2012, que estabelece prazo para execução dos 240 

empreendimentos financiados com recursos de anos anteriores a 2009, fez uma 241 

demonstração dos projetos do CBH-TG,  que não iniciaram ou não finalizaram os 242 

projetos e sugere que se faça um trabalho para sanar esses pontos.  Informa que o 243 

Comitê está nas redes sociais referindo se ao Facebook e convida a todos a 244 

participarem.   ENCERRAMENTO: O sr. Germano encerrou a reunião agradecendo 245 

e desejando bom final de semana a todos,  e declara a seção encerrada. Eu, Hélio 246 

César Suleiman, Secretário Executivo Adjunto, lavrei a presente ata, aos 04 dias do 247 

mês de maio do ano de dois mil e onze, que contou com a presença de 35(trinta e 248 

cinco) membros do Comitê, titular e suplente, e 26(vinte e seis) convidados, sendo 249 

posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação e que 250 

deverá, após sua aprovação ser publicada no DOESP. Segue a esta Ata, as 251 

seguintes deliberações já aprovadas e publicadas no DOESP: DELIBERAÇÃO 252 

Deliberação CBH-TG Nº. 197/2012 de 04/05/2012 – “Dispõe sobre parecer técnico 253 

referente aos loteamentos residenciais Quinta do Golfe 2 e 4, no município de São 254 

José do Rio Preto e dá outras providências”. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 198/2012 255 

de 04/05/2012 -“Aprova transferência de recursos de investimento do 256 

FEHIDRO/2012, para realização do X Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 257 

em Recursos Hídricos”. Deliberação Nº. 199/2012 de 04/05/2012 - “Constitui, no 258 

âmbito do CBH-TG, o Grupo Permanente para elaboração do Relatório de 259 

Situação”. DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 200/2012 de 04 /05/ 2012 - “Indica 260 

prioridades de investimento do FEHIDRO/2012 e dá outras providências.” Assinam 261 

a presente Ata o presidente do CBH-TG e o Secretário Executivo. 262 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 123 (6), quinta-feira, 10 de janeiro de 2013 263 


