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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 

REALIZADA EM 30/11/2006 

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e seis, às quatorze horas, deu-se início à trigésima 1 

Reunião Ordinária do CBH-TG no Ipê Park Hotel Convention Center, em Cedral/SP.  Foram convidados 2 

para compor a mesa: o Eng. Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade dos Engenheiros, 3 

Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; o Sr. Joaquim Pires da Silva, 4 

Prefeito Municipal de Urânia e Vice-presidente (ausente); o Eng. Antonio José Tavares Ranzani, Diretor 5 

Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG; a 6 

Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 7 

DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG; Geol. Dr. José Luiz Albuquerque Filho, pesquisador 8 

do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo e o Sr Alexandre Prado Peres, 9 

Prefeito Municipal de Cedral e anfitrião.  Presentes 28 (vinte e oito) membros dos 54 membros votantes, ou 10 

seja, o número regimental para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Engº Germano declarou 11 

aberta a 30ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes.  Na seqüência 12 

submeteu à plenária a Ata da 29ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo 13 

em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em discussão e 14 

votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando inicio aos informes da Presidência, Eng. 15 

Germano, fez um breve relato das reuniões do Grupo Técnico que vem estudando as questões ambientais 16 

da cabeceira do Rio Preto. Informou que o Grupo contou com apoio técnico do Dr. Ricardo Ribeiro 17 

Rodrigues, ESALQ/USP.  O Grupo deverá apresentar uma proposta de intervenção visando a recuperação 18 

das áreas degradadas.  Na seqüência o Secretário Executivo, Engº Ranzani relatou as atividades da 19 

Diretoria do CBH-TG: no dia 14/JULHO foi realizada Reunião do Grupo Executivo do Fórum Paulista de 20 

Comitês; entre os dias 07 a 10/AGO foi realizado o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – 21 

Vila Velha, informou ainda que o CBH-TG foi parte integrante da Comissão Organizado do evento; em 27 a 22 

29/AGO aconteceu em Curitiba o evento da ABRH/SUDESTE; no dia 04/SET aconteceu Reunião do CRH / 23 

São Paulo; informou ainda que a secretaria executiva participou do Seminário de 10 anos do CBH-TB 24 

(Tietê/Batalha) que aconteceu em Ibirá/SP e do Diálogo Interbacias Educação Ambiental realizado 25 

Avaré/SP; entre os dias 07 a 10/OUT aconteceu em Curitiba o Encontro ABAS o XIV Congresso Brasileiro 26 

de Águas Subterrâneas.  Quanto a COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA, informou que em 11/05 foi realizada 27 

a Reunião sobre os procedimentos para Cobrança – São Paulo (para Secretários Executivos); em 28/06 foi 28 

realizada Reunião em Campinas para definir ponderar os coeficientes para cobrança que foi aprovado pelo 29 

CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 04/09, que aprovou ainda o conteúdo mínimo para o 30 

Plano de Bacia e o fluxo administrativo para a cobrança.  Para concluir relatou a participação do CBH-TG no 31 

Grupo Executivo da Bacia do Rio Grande, informando ainda que entre os dias 21 a 24 de novembro foi 32 

realizada a “I Oficina de Integração do Rio Grande” fazendo um breve relato da Oficina.  Na seqüência o 33 

Eng. Germano informou que o Comitê do Turvo/Grande compõe o Grupo Executivo da Bacia do Grande, e 34 

que a Arq Fabiana foi indicada como Secretária Executiva do Grupo.  Este Grupo vem promovendo a 35 

integração entre os Comitês de Bacia de São Paulo e de Minas. Para que todos os membros compreendam 36 

a dimensão deste trabalho abre a palavra para o Geol. José Luiz Albuquerque Filho, coordenador dos 37 

trabalhos do Relatório de Situação da Bacia do Rio Grande (São Paulo / Minas Gerais) para considerações 38 

e apresentação da Caracterização da Bacia.  O Geol. José Luiz Albuquerque Filho, apresentou o 39 

diagnóstico e os dados já levantados da Bacia do Rio Grande, que é composto por 6 Comitês Paulista e 8 40 

Comitês Mineiros, tem uma área total de  143.437 Km², abrangendo 368 municípios e uma população de 41 

aproximadamente 9 milhões e 200 mil habitantes.  Enfatizou ainda a necessidade de uma sistemática de 42 

integração das ações.  Na seqüência Eng. Germano agradece a brilhante apresentação do Geol. José Luiz 43 

e convida a Arq Luciani Maria Vieira Rocha, Coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento e 44 

Gerenciamento de Recursos Hídricos para relatar os trabalhos da CT referente aos prazos e procedimentos 45 

para renovação dos membros e eleição da diretoria para o Biênio 2007/2009.  A Arq Luciani iniciou seus 46 

trabalhos relatando os principais pontos do processo de renovação e de eleição, na seqüência efetuou a 47 

leitura da Deliberação, enfatizando as datas e procedimentos.  Engº Germano abriu a palavra para 48 

discussão, após esclarecimentos adicionais, colocou a DELIBERAÇÃO CBH-TG n.º 124/2006 que 49 
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estabelece calendário para recadastramento dos membros atuais e cadastro de interessados em ingressar 50 

no Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande e eleições para o mandato 2007/2009, em votação, sendo 51 

aprovada pelos membros presentes.  Dando continuidade passou a palavra novamente para a 52 

Coordenadora da CT-PLAGRHI, Arq. Luciani Rocha para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara 53 

Técnica e definição de critérios para priorização das solicitações FEHIDRO exercício 2007.  A Arq. Luciani 54 

informou que a Câmara Técnica realizou diversas reuniões para estabelecer os critérios. Enfatizou a 55 

utilização dos novos PDCs e relatou os pontos principais, e prestou esclarecimentos.  O Eng. Germano 56 

abriu a palavra para manifestações.  O Eng Ranzani apresentou proposta de adequação do Art. 3º 57 

parágrafo 2º, encaminhada à Secretaria Executiva pelo Sr. Alcides Arroyo Filho, representante da CETESB, 58 

que prestou esclarecimentos.  Eng. Germano colocou a proposta de adequação em votação, sendo 59 

aprovada pelos membros presentes, e reabriu a palavra para novas manifestações.  O Eng. Ranzani 60 

solicitou a palavra e apresentou proposta de nova redação para o Artigo 3º.  A proposta foi apreciada pelo 61 

plenário e na seqüência o Eng. Germano colocou a nova redação em votação, sendo aprovada, abrindo 62 

novamente a palavra para manifestações. Não havendo manifestações colocou em votação a 63 

DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 125/2006 que aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 64 

FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 2007, sendo aprovada.  Na seqüência solicitou à Arq 65 

Luciani que apresentasse o calendário para protocolo, análise e procedimentos de solicitação de recursos 66 

do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 2007.  A Arq Luciani efetuou a leitura da Deliberação 67 

esclarecendo e enfatizando datas e novos procedimentos de análise.  Dando continuidade o Eng. Germano 68 

abriu a palavra para manifestações, após ampla discussão e esclarecimentos, colocou a Deliberação CBH-69 

TG nº 126/06, sendo aprovada pelos membros.  O Eng. Germano passou a palavra ao Agente 70 

Técnico/FEHIDRO IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas,  Geólogo José Luiz Albuquerque Filho, para 71 

manifestações sobre os projetos em análise.  O Geol. José Luiz fez considerações sobre os procedimentos 72 

de apresentação dos projetos e análise das solicitações para emissão do Parecer de Aprovação, 73 

observando a necessidade das propostas serem claras e objetivas, a necessidade de resposta rápida do 74 

solicitante de recursos FEHIDO ao Agente Técnico e o conhecimento do Manual de Procedimentos 75 

Operacionais do FEHIDRO.  Na seqüência o Eng. Germano colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-76 

TG N.º 123/2006 DE 31/07/2006, ad referendum, “indicou prioridades de investimento do FEHIDRO e dá 77 

outras providências”.  O Eng. Ranzani esclareceu que esta deliberação é a formalização da decisão da 29ª 78 

Reunião Ordinária quanto a implantação do  CENTRO DE TREINAMENTO PARA EXECUTIVOS 79 

MUNICIPAIS EM SANEAMENTO AMBIENTAL – BLOCO A no montante de R$146.000,00 (cento e 80 

quarenta e seis mil reais). Dando continuidade o Eng. Germano abriu a palavra para manifestações, colocou 81 

em votação a Deliberação CBH-TG nº 123/06, sendo aprovada pelos membros.  Dando continuidade o Eng. 82 

Germano convidou o Eng. Milson César Pagliarini, representante da SABESP que apresentou os pontos 83 

relevantes do Projeto de Lei nº 7361 que estabelece diretrizes para o saneamento básico. Informou ainda o 84 

PL deverá ser votado ainda nos próximos dias.  O Eng. Germano solicitou a Secretaria Executiva do CBH-85 

TG que encaminhasse, via eletrônica, o Projeto de Lei para apreciação dos membros.  Na seqüência Eng. 86 

Germano convidou Geol. José Luiz Albuquerque Filho, técnico IPT e coordenador dos trabalhos do 87 

Relatório e a Eng. Márcia Regina Brunca Garcia, técnica da CPTI, para a entrega oficial da minuta do 88 

Relatório de Situação da Bacia do Turvo/Grande para a diretoria do CBH-TG.  Eng Germano dando 89 

encaminhamento informou que as Câmaras Técnicas e os membros do CBH-TG deverão analisar o 90 

Relatório e indicar a aprovação, pelos membros do Comitê. Informou ainda que os arquivos estarão 91 

disponíveis no site www.comitetg.sp.gov.br.  O Eng. Germano agradeceu toda a equipe técnica do 92 

Relatório, em nome da Eng. Márcia Regina Brunca Garcia e a Arq. Débora Riva Tavanti pelo trabalho 93 

desenvolvido e pela brilhante coordenação do Geol. José Luiz Albuquerque Filho. Disse ainda que o Geol. 94 

José Luiz é um exemplo de dedicação e agradeceu especialmente ao IPT - Instituto de Pesquisas 95 

Tecnológicas pelo trabalho desenvolvido, e propôs uma Moção em reconhecimento e agradecimento ao 96 

Geol José Luiz, pelos trabalhos prestados na Bacia do Turvo/Grande.  O Eng. Germano colocou em votação 97 

a Moção, sendo aprovada pelos membros presentes.  O Geol José Luiz solicitou a palavra para agradecer o 98 

apoio de todos os atores envolvidos.  O Engº Germano abriu a palavra para manifestações.  O Eng. Lourival 99 

Fraga propôs a inclusão na pauta a questão do impacto causado nos recursos hídricos pelas estradas 100 

rodoviárias.  O Engº Germano abriu a palavra, novamente para manifestações e após manifestações da 101 

mesa diretora, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, desejando um ótimo 2007.  Eu, 102 

Fabiana Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata, aos trinta dias do mês 103 

de novembro do ano de dois mil e seis, que contou com a presença de 46 (quarenta e seis) membros do 104 

Comitê, titular e suplente, e 51 (cinqüenta e um) convidados, sendo posteriormente encaminhada aos 105 
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membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação 106 

junto ao DOESP a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-TG N.º 123/2006 DE 31/07/2006 (ad 107 

referendum) - Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras providências.  DELIBERAÇÃO 108 

CBH-TG n.º 124/2006 de 30/11/2006 - Estabelece calendário para recadastramento dos membros atuais e 109 

cadastro de interessados em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo/Grande e eleições para o 110 

mandato 2007/2009.  DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 125/2006 DE 30/11/2006 - Aprova diretrizes e critérios 111 

para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, exercício 2007.  Deliberação 112 

CBH-TG n o 126/06 de 30/11/2006 - Fixa prazos e procedimentos para apresentação de solicitação visando 113 

obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2007. 114 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (74), Quinta-feira, 19 de abril de 2007 115 


