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Ata da 20ª Reunião Ordinária de 2005 do CBH-SJD 
13 de dezembro de 2005 

 
Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2005, às 14:00 horas, deu-se inicio à 20ª 1 

Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no Auditório 2 

Principal da FUNEC, Fundação Municipal de Ensino de Santa Fé do Sul.  Foram convidados 3 

para compor a mesa, Sr David José Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de 4 

Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr. Adauto Luiz Lopes, Presidente do Sindicato Rural de 5 

Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD, Eng. Antonio José Tavares Ranzani, Diretor do 6 

DAEE/BTG e Secretario Executivo do CBH-SJD e o Eng. José Roberto Bois, representante do 7 

DEPRN e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e Sr. Itamar Borges, 8 

Prefeito Municipal de Santa Fé do Sul e anfitrião.  Presente 20 (vinte) membros do Comitê, dos 9 

39 membros com direito a voto, ou seja, o número regimental.  O Presidente do CBH-SJD deu 10 

inicio à Reunião agradecendo a presença dos membros e convidados presentes, agradecendo 11 

ao Prefeito Itamar Borges estar recebendo para mais uma reunião do Comitê em sua cidade.  Na 12 

seqüência submeteu à plenária a Ata da 2ª Reunião Ordinária do CBH-SJD de 2005, passando 13 

para a leitura. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  14 

Iniciando os informes da Presidência, o Sr. David, inicia sua fala dizendo que a Comitê do São 15 

José dos Dourados vem ser reunindo de acordo com o estatuto, e apresentou a pauta da 16 

reunião abrindo a palavra para manifestação dos membros para sugestões, não havendo 17 

manifestação passa para o outro item da pauta.  Na seqüência passou a palavra ao Eng. 18 

Ranzani para os informes da Secretaria Executiva, que fez um breve relato sobre o Projeto Água 19 

Limpa informando ainda que o município de Neves Paulista foi contemplado no programa; na 20 

seqüência falou sobre o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que ocorreu em 21 

Ilhéus/BA onde foi eleito o Eng. Lupércio Ziroldo Antonio como Coordenador do Fórum Nacional, 22 

falou ainda sobre o evento que reuniu membros de todos os Comitês para refletir sobre os 10 23 

anos de FEHIDRO, dando continuidade aos informes solicitou a Arq. Fabiana Zanquetta de 24 

Azevedo, assistente técnica do CBH-SJD para apresentar um balanço geral sobre o andamento 25 

das solicitações FEHIDRO do CBH-SJD.  Arq. Fabiana apresentou posição das solicitações e 26 

panorama geral.  Sr. David convidou para apresentação “Panorama do Programa Estadual de 27 

Micro-bacias” a palestrante Eng. Osmar Guimarães, da Casa da Agricultura de Santa Albertina, 28 

representando a CATI/EDR-Jales. Iniciou agradecendo a oportunidade informando que o 29 

Programa de Micro-bacias esta sendo implementado em vários pontos da Bacia do São José 30 

dos Dourados.  Apresentou as atribuições e objetivos, conceitos do Programa e propostas de 31 

atuação regional. O Sr. Presidente abre a palavra para questões.  Houve um breve debate que 32 

contou com o esclarecimento do Eng. Osmar.  Na seqüência convidou o Sr. Sérgio Sandler e 33 

Flavio Samarco, representante da FUNDESPA – Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas e 34 

coordenadores do trabalho do Plano Diretor Ambiental de Santa Fé do Sul.  O Sr. Sérgio iniciou 35 

sua fala enfatizando a importância do trabalho no contexto da gestão estratégica, descrevendo 36 

as atividades e produtos que estão sendo elaborados, na seqüência o Sr. Flavio expôs sobre o a 37 

elaboração dos mapas descrevendo detalhadamente cada produto e sua aplicabilidade. Sr. 38 

Presidente abriu a palavra para questões, não havendo agradeceu a apresentação dos 39 

representantes da FUNDESPA.  Na seqüência Sr. David convidou o Eng. José Roberto Bois, 40 

para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara para elaborar os critérios de pontuação das 41 

solicitações de Recursos FEHIDRO, exercício 2006; o Eng. Bois destacou que o trabalho 42 

baseou-se nos critérios já estabelecidos para exercício 2005. Entendendo que tais critérios 43 

foram adequados, propôs adotá-los, fazendo apenas adequações de data e correções de 44 

linguagem. Destacou ainda algumas adequações no critério de pontuação e nos procedimentos 45 

de entrega, onde a solicitação deve ser protocolada em envelope lacrado que, deverá ser aberto 46 

apenas na reunião da Câmara Técnica. Enfatizou ainda a necessidade das certidões de INSS, 47 

FGTS e Tributos Federais estarem válidas na data do protocolo e que a documentação que 48 
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comporá a solicitação deverá estar em conformidade com os anexos do Manual de 49 

Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, de acordo com o perfil jurídico do solicitante.  Sr. 50 

Adaulto solicitou a palavra e sugeriu que para solicitações de controle de erosão na área rural 51 

fosse apresentado o ganho ambiental da ação, havendo a necessidade da delimitação da bacia 52 

onde está inserida a intervenção e sua relação com o manancial, e que a partir de 2007 não 53 

serão priorizados ações voltadas para conservação e adequação de estradas rurais. Após ampla 54 

discussão, as propostas foram aprovadas pela maioria dos membros presentes.  Na seqüência 55 

Eng. Ranzani sugeriu a dispensa da leitura da deliberação, considerando que a Deliberação dos 56 

Critérios foi encaminhada anteriormente para os membros.  Na seqüência o Presidente colocou 57 

a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 38/2005 que “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização 58 

dos recursos FEHIDRO/2005 destinado à área de atuação do CBH-SJD” e as ressalvas 59 

apresentadas pelo Eng. Bois e pelo Dr. Adaulto, em discussão, e após um amplo debate, a 60 

deliberação e as ressalvas foram votadas, sendo aprovada na integra pelos membros presentes.  61 

Dando continuidade o Eng. Ranzani juntamente com o Eng. Bois prestam esclarecimentos 62 

quanto a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 39/2004 que “Fixa prazos para apresentação de 63 

documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO”, onde os prazos ficam da 64 

seguinte forma: Período de 11/01/2006 a 06/03/2006 para protocolo das solicitações; 07/03/2006 65 

até 20/03/2006 para analise da CT; até 18/03/2006 prazo limite para convocação dos membros; 66 

28/03/2006 data para reunião ordinária para indicação; até 28/04 – envio para a 67 

SECOFEHIDRO. Informando ainda que os prazos objetivam agilidade para assinatura dos 68 

contratos ressaltando que as solicitações podem ser protocoladas no DAEE de São José do Rio 69 

Preto ou Jales, e que devem ser apresentadas em envelope lacrado com identificação do pleito 70 

na parte externa do envelope. O Presidente colocou a Deliberação em discussão e votação, 71 

sendo aprovada pelos membros presentes. Dando seqüência passou a palavra para o Secretário 72 

Executivo que para que esclarecesse a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 037/2005 de 23/09/2005 73 

(ad referendum) - Altera objeto da solicitação de recursos FEHIDRO /2005 da CPTI – 74 

Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas Industriais. Eng. Ranzani esclareceu que o 75 

conteúdo desta reunião foi amplamente discutido na reunião anterior e que se trata de uma 76 

orientação da SECOFEHIDRO para adequação do pleito. O Presidente retomou a palavra e 77 

após ampla discussão, colocou em votação a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 37/2005 de 78 

23/09/2005, sendo aprovada na integra, pelos membros votantes.  O Sr. Davi abriu a palavra 79 

para manifestações finais e não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a reunião, 80 

agradecendo a todos os membros e convidados presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, 81 

nomeada no inicio da presente reunião, lavrei a presente ata. Jales, vinte de junho do ano de 82 

dois mil e cinco, que contou com a presença de 24 (vinte e quatro) membros habilitados e 83 

votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-SJD para 84 

aprovação na reunião plenária seguinte.   Seguem a esta Ata, para publicação junto ao DOESP 85 

as Deliberações aqui aprovadas: Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2005 do CBH-SJD - 20 de 86 

junho de 2005;  DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 038/2005 - Aprova diretrizes e critérios para 87 

distribuição dos recursos do FEHIDRO/2005 destinados à área do CBH-SJD; DELIBERAÇÃO 88 

CBH-SJD nº 039/2005- Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de 89 

recursos junto ao FEHIDRO; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 037/2005 de 23/09/2005 (ad 90 

referendum) - Altera objeto da solicitação de recursos FEHIDRO /2005 da CPTI – Cooperativa 91 

de Serviços e Pesquisas Tecnológicas Industriais. 92 


