
 

 

 

Ata da 21ª Reunião Ordinária de 2006 do CBH-SJD 

28 de março de 2006 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março do ano de 2006, às 14:00 horas, deu-se inicio à 21ª Reunião 1 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Jose dos Dourados, no Salão de Eventos, situado 2 

na Rua Ulisses Guimarães, município de São João de Iracema/SP.  Foram convidados para compor a 3 

mesa, Sr David José Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-4 

SJD; Sr Adaulto Luiz Lopes, Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice Presidente do CBH-5 

SJD; Eng. Antônio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario Executivo 6 

do CBH-SJD; e José Roberto Bois, Representante do DEPRN, e Coordenador da Câmara Técnica de 7 

Planejamento e Avaliação.  Presente 21 (vinte e um) membros do Comitê, dos 39 membros com direito a 8 

voto, ou seja, o número regimental. O Presidente do CBH-SJD, deu inicio à Reunião dando boas vindas a 9 

todos e agradeceu a presença dos membros e convidados presentes.  Na seqüência submeteu à plenária 10 

a Ata da 20ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela 11 

foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo 12 

aprovada pelos membros presentes.  O Presidente do CBH-SJD, Sr. David, descreveu o objetivo da 13 

reunião relatando brevemente o processo de priorização dos empreendimentos para o FEHIDRO/2006, 14 

falou ainda sobre a Semana da Água e sobre a aprovação da Cobrança pelo Uso da Água, enfatizando a 15 

necessidade de participação do processo de definição dos parâmetros que está sendo discutido junto ao 16 

CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  Na seqüência passou a palavra para o vice-presidente, 17 

Sr. Adaulto, que fez considerações sobre os procedimentos de pontuação, indicação das ações 18 

FEHIDRO/2006 e os trabalhos realizados pela Câmara Técnica, agradeceu ainda as manifestações de 19 

apoio durante o período em que esteve em tratamento médico.  Dando seqüência à pauta o Secretário 20 

Executivo realizou os informes gerais, onde destacou a participação na Reunião do Conselho Estadual de 21 

Recursos Hídricos ocorrida em 24/03 onde a principal discussão foi a aprovação do Decreto que 22 

estabelece a regulamentação da Cobrança pelo Uso da Água no Estado de São Paulo, informou ainda 23 

sobre a Reunião do Fórum Paulista, que aconteceu no dia 25/03 e discutiu pontos relevantes sobre a 24 

gestão dos recursos hídricos nos Comitês Paulistas, informou ainda que a Secretaria Executiva e o 25 

Presidente do CBH-SJD, participaram de várias reuniões para discutir sobre a cobrança com outros CBHs, 26 

e que o tema também foi debatido juntamente com a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do 27 

CBH-SJD.  Dando continuidade o Sr. David, convidou a Engenheira Márcia Regina Brunca Garcia, 28 

coordenadora regional da elaboração do Plano de Bacia para apresentar o andamento dos Trabalhos do 29 

PLANO DE BACIA DA UNIDADE HIDROGRÁFICA DO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS, Relatou as etapas 30 

já elaboradas que compõem o levantamento de dados com elaboração e encaminhamento de questionário 31 

às prefeituras, levantamento e Obtenção de Documentos de Referência; visita técnica aos 26 Municípios 32 

da Bacia, Prefeituras Municipais, Casa da Agricultura, Serviços de Água e Esgoto, órgãos estaduais, e 33 

Serviços de Coleta de Resíduos de Saúde.  Atualmente está em fase de organização de dados, análise e 34 

mapeamento resultante de trabalho de campo, por meio de elaboração de tabelas, gráficos e mapas, 35 

visando a organização da Minuta do Plano para encaminhamento a Câmara Técnica e posterior envio a 36 

Plenária para aprovação. Sr. David abriu a palavra para manifestações, e não havendo, agradeceu a Eng 37 

Márcia pela sua presença e pela explanação.  Dando continuidade o Sr. David, convidou o Eng. Ranzani 38 

para explanar sobre a Cobrança pelo Uso da Água, iniciou sua fala relatando um breve histórico e os 39 

principais pontos de discussão para a aprovação da Cobrança no Estado de São Paulo, continua dizendo 40 

que em 29 de dezembro de 2005 foi aprovada a LEI Nº. 12.183, que dispõe sobre a cobrança pela 41 

utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos 42 

seus limites, condicionantes e valores e dá outras providências. Durante os meses de janeiro a março 43 

foram realizadas várias reuniões com as Secretarias Executivas dos CBHs paulista, visando a definição 44 

dos coeficientes ponderadores que serão utilizados para o calculo dos valores para captação e 45 

lançamento das águas.  Em 24 de março, pp, foi aprovado junto ao CRH o texto base para o Decreto de 46 

regularização da Cobrança; informou ainda que estava sendo esperado para os próximos dias para 47 

sansão junto ao Governador desse Decreto.  Sr. David abriu a palavra para manifestações, e não 48 



 

 

 

havendo, enfatizou a fala do Eng. Ranzani reforçando a importância da participação de todos os membros 49 

do Comitê neste processo de discussão.  Na seqüência Sr. Davi convidou Eng. José Roberto Bois, 50 

coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, para  relatar os trabalhos da CT para 51 

análise e pontuação das solicitações de Recursos FEHIDRO/2006.  Eng. Bois iniciou falando que o 52 

processo de análise é realizado pela Câmara Técnica e por alguns convidados, que foram orientados para 53 

análise seguindo critérios técnicos estabelecidos e aprovados pelo próprio Comitê.  Continuou sua fala 54 

relatando que conforme deliberado na plenária anterior foram utilizados os critérios de priorização e 55 

pontuação conforme Deliberação CBH-SJD nºs 38 e 39; informou ainda que foram realizadas várias 56 

reuniões para priorização e que o resultado da análise foi encaminhada para os membros e que estava 57 

sendo projetada na tela para que todos podessem acompanhar.  Sr. Adaulto manifestou-se quanto à 58 

credibilidade e idoneidade dos trabalhos da Câmara Técnica, propondo que fosse aprovado na íntegra a 59 

proposta da Câmara Técnica pela plenária.  Na seqüência apresentou o quadro de pontuação e 60 

hierarquização, e passou para a leitura da DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 40/2006 que Indica prioridades 61 

de investimento do FEHIDRO/2006 e dá outras providências. O Sr. Presidente, colocou a Deliberação em 62 

discussão, não havendo a Deliberação foi aprovada na íntegra.  Eng. Bois manifestou-se quanto reserva 63 

estratégica dizendo que a idéia é aplicação em  capacitação para os técnicos municipais e para os 64 

educadores ligado a rede pública estadual e municipal. O Sr. Presidente, colocou a proposta em 65 

discussão, não havendo, a proposta foi aprovada na íntegra.  Esclarece ainda que deva ser elaborada 66 

uma proposta, termo de referencia, para encaminhamentos.  Eng. Ranzani solicita a palavra para fazer 67 

algumas considerações sobre o processo de análise e indicação de prioridades, dizendo que devem ser 68 

estudados critérios objetivos para o próximo exercício, tendo em vista que existe uma série de 69 

recomendações do SECOFEHIDRO que devem ser seguidas para o próximo exercício.  Dr. Adaulto 70 

acrescenta que os Prefeitos Municipais devem participar diretamente no processo, para compreende-lo 71 

desde a elaboração dos critérios.  O Sr. David abre a palavra para manifestações, não havendo mais nada 72 

a ser tratado, agradeceu o emprenho e comprometimento dos membros da Câmara Técnica na análise 73 

dos projetos, na seqüência encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes.  74 

Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, nomeada no inicio da presente reunião, lavrei a presente ata. São 75 

João de Iracema, vinte e oito de março do ano de dois mil e seis, que contou com a presença de 23 (vinte 76 

e três) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros do 77 

CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao 78 

DOESP, as Deliberações aqui aprovadas: Ata da 20ª Reunião Ordinária CBH-SJD de 13 de dezembro de 79 

2005;  DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 40/2006 de 28 de março de 2006, que Indica prioridades de 80 

investimento do FEHIDRO/2006 e dá outras providências. 81 

 82 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (19), Sábado, 27 de Janeiro de 2007 83 
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