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Ata da 26ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (06/12/2007): Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro do 1 
ano de 2007, às 8h30, deu-se inicio à 26ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 2 
José dos Dourados, no Physicus Indústria de Aparelhos Esportivos, situada na Rodovia Feliciano Salles 3 
Cunha, Km 566SP 310, município de Auriflama.  Compuseram a mesa, Sr David José Martins 4 
Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr. Adauto Luiz 5 
Lopes, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD (ausente); 6 
Eng. Antônio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario Executivo do 7 
CBH-SJD; Eng. Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 8 
representante da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul,  Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo, 9 
representante do DAEE, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD; e o anfitrião Sr. Maurício, da 10 
Physicus Indústria de Aparelhos Esportivos.  Secretária Executiva Adjunta, Arq. Fabiana realizou a 11 
chamada dos membros presentes indicando o quórum para início da Reunião Ordinária.  O Sr. Davi, 12 
Presidente do Comitê, informou que a reunião contava com 17 (dezessete) membros em segunda 13 
chamada do Comitê, dos 39 membros com direito a voto, ou seja, o número regimental, e declarou 14 
aberta a 26ª Reunião Ordinária saudando todos.  Na seqüência o Presidente do CBH-SJD, Sr. David 15 
submeteu à plenária a Ata da 25ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura 16 
tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em 17 
discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  O Sr. David informou que em 15 de 18 
outubro foi realizada a Reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, onde foi eleito o 19 
Coordenador o Eng. Edson Geraldo Sabbag, do Comitê do Médio Paranapanema e Aguapeí/Peixe; na 20 
sequencia informou que esteve em reunião com a coordenação do Programa Município Verde e que 21 
temos alguns municípios que ainda não assinaram o Protocolo Verde.  O Eng. Ranzani informou que no 22 
dia 02/10 houve a assinatura de alguns Contratos FEHIDRO/2007; na seqüência relatou a participação 23 
no IX Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas que aconteceu entre os dias 23 a 27 de 24 
outubro 2007; dando continuidade informou que foram realizadas reuniões em Abril e Setembro em São 25 
Pedro para discutir o processo e fluxo do FEHIDRO; informou ainda que após ampla discussão foi 26 
proposto uma nova redação manual de procedimentos, e que alguns pontos devessem ser estudados 27 
para o exercício 2009, assim como a proposição de novos índices para a cota parte do FEHIDRO dos 28 
Comitês.  Dando seqüência a arq. FABIANA apresentou um breve relato da situação dos projetos do 29 
FEHIDRO indicados pelo CBH-SJD.  Na seqüência o Sr. Davi convidou a ATP Prof. Célia Duce Biscaro 30 
Salviando, representando o Prof. Antonio Custódio, coordenador do projeto da Diretoria de Ensino de 31 
Jales para apresentar o projeto “Plantando Uma Idéia - Viveiro de Mudas Nativas”.  A Prof. Célia 32 
apresentou o projeto e os benefícios já alcançados. Sr. Davi informou que este projeto foi premiado entre 33 
as 10 melhores práticas no V DIÁLOGO INTERBACIAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RECURSOS 34 
HÍDRICOS, no mês de setembro em Avaré.  Parabenizou a iniciativa e propõs uma moção com a 35 
seguinte descrição "Aos seis dias do dezembro de 2007, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 36 
José dos Dourados, por este ato, confere a Diretoria de Ensino de Jales, Menção Honrosa de bom 37 
desenvolvimento educacional na área ambiental com ênfase aos recursos hídricos, pela contribuição na 38 
melhoria das nossas águas".  O Sr. Antonio Carlos Eherenberg, representante da Cesp, solicitou a 39 
palavra e informou que a Cesp dispõe de um viveiro e de tecnologia para auxiliar na continuidade do 40 
Projeto apresentado.  Na seqüência o Sr. Davi convidou Geógrafa Claudia Harumi, da equipe da CPTI - 41 
Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais, para apresentar o andamento do 42 
projeto “subsídios técnicos para gestão e desenvolvimento da utilização múltipla dos recursos hídricos 43 
para municípios afetados pelo reservatório de ilha solteira”.  Após a explanação do andamento do projeto 44 
e resultados já obtidos, o Presidente do Comitê abriu a palavra para manifestações.  O Sr. Miguel 45 
Ribeiro, da Secretária de Transporte, Departamento Hidroviário, propôs considerar a hidrovia e do uso e 46 
ocupação da margem no estudo, colocando o Departamento Hidroviário a disposição.  O Sr. Antonio 47 
Carlos Eherenberg, representante da Cesp, informou os procedimentos e determinações para geração 48 
de energia, a questão da lâmina mínima e a importância de considerar estes procedimentos e 49 
determinações nesse estudo, colocando a Cesp a disposição para contribuições.  Após discussão e 50 
esclarecimentos o Sr. Davi agradeceu a presença da Geógrafa Claudia enfatizando a importância de 51 
projetos e discussões que visam à preservação da Bacia do São José dos Dourados.  Dando 52 
continuidade, a Arq. Fabiana apresentou relato do trabalho da Câmara Técnica de Planejamento e 53 
Avaliação para elaboração do cronograma visando a implementação da Cobrança pelo Uso dos 54 
Recursos Hídricos.  Informou que a foi elaborado e discutido o Cronograma utilizando a experiência de 55 
outros Comitês, informou ainda que foi enviado Oficio a Coordenadora de Recursos Hídricos, Sra. Rosa 56 
Maria Mansini, solicitando apoio técnico, institucional e financeiro para implantação da Cobrança  Na 57 
seqüência o Sr. Davi passou a palavra ao Eng. Ranzani para a leitura da  DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 58 
56/2007 de 06 de dezembro de 2007 que “Dispõe sobre a Implementação da Cobrança pelo Uso de 59 
Recursos Hídricos na Bacia do São José dos Dourados”.  Dando continuidade colocou a Deliberação em 60 
discussão.  Após amplo debate e esclarecimentos sobre a questão da cobrança pelo setor agrícola, 61 
outorga de direito de uso dos recursos hídricos, usos insignificantes, onde foi inserido o Artigo da Lei que 62 
trata deste tema.  Outro ponto debatido refere-se aos usos não consuntivos, onde foi esclarecido que na 63 
Deliberação CRH nº 63 de 04/09/2006, que define os coeficientes ponderadores, não cita os usos não 64 
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consuntivos, tema este que deverá ser mais bem estudado no processo de implementação da Cobrança 65 
pelo Uso dos Recursos Hídricos.  Na seqüência colocou a deliberação em votação, sendo aprovada 66 
pelos membros presentes.  Na seqüência o Sr. Davi passou a palavra ao Sr. Fernando, Coordenador da 67 
Câmara Técnica para relatar os trabalhos da CT e efetuar a leitura da  Deliberação CBH-SJD 057/2007 68 
de 06 de dezembro de 2007 - Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 69 
FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2008. Após apresentação dos pontos principais e 70 
esclarecimentos, dentre eles a utilização dos PDC da Lei 9034/94 e Nova redação do MPO Investimento, 71 
o Presidente do Comitê abriu a palavra para manifestações. Após ampla discussão e esclarecimentos 72 
colocou a deliberação em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Seguindo a pauta foi 73 
apresentada a Deliberação CBH-SJD n o 58/2007 de 06 de dezembro de 2007 - Fixa prazos para 74 
apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2008. Sr. 75 
Fernando relatou os trabalhos da Câmara Técnica e apresentou o cronograma. O Presidente colocou a 76 
Deliberação em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Eng Ranzani 77 
esclareceu que para representantes junto ao Fórum Paulista de Comitês para titular é a própria Diretoria, 78 
porém existe a necessidade da indicação de um suplente para cada segmento.  Sr. Davi retomou a 79 
palavra e conduziu o processo de indicação, sendo indicado para membro suplente no segmento 80 
Sociedade Civil, o representante da Associação dos Produtores Rurais de Marinópolis – APRUMA, Sr. 81 
João Sérgio Ribeiro; segmento Município, a Prefeitura Municipal de Santa Salete, Sr. Osvaldenir Rizzato; 82 
segmento Estado, a Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, Sr. 83 
Sílvio Beraldi. Na seqüência abriu a palavra para manifestações não havendo, colocou em votação, 84 
sendo aprovada pelos membros presentes. Sr. Davi convida os responsáveis legais para a assinatura 85 
dos seguintes empreendimentos: Prefeitura Municipal De Aparecida D´Oeste – Elaboração de Plano 86 
Diretor de Controle de Erosão Urbana; Prefeitura Municipal De Guzolândia – Elaboração de Plano 87 
Diretor de Controle de Erosão Urbana; Prefeitura Municipal De Nova Canaã Paulista – Controle de 88 
Erosão do Solo e Assoreamento de Manancial – Terraceamento Agrícola – Córrego do Engano; 89 
Prefeitura Municipal De Nova Canaã Paulista – Elaboração do Plano  de Gestão e Gerenciamento 90 
Integrado de Resíduos Sólidos urbanos.  Na seqüência informou que os tomadores já podem efetuar a 91 
contratação dando inicio ao empreendimeto. O Sr. David abriu a palavra para manifestações.  Não 92 
havendo mais nada a ser tratado, agradeceu ao Maurício da Physicus Indústria de Aparelhos Esportivos, 93 
pela receptividade e apoio para a realização da reunião e encerrou a reunião, agradecendo a todos os 94 
membros e convidados presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária executiva adjunta, 95 
lavrei a presente ata. Jales, seis de dezembro de dois mil e seis, que contou com a presença de 25 (vinte 96 
e cinco) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros 97 
do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao 98 
DOESP, as Deliberações aqui aprovadas:  Ata da 25ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (18/09/2007); 99 
DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 56/2007 de 06 de dezembro de 2007 - “Dispõe sobre a Implementação da 100 
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia do São José dos Dourados”; Deliberação CBH-SJD 101 
057/2007 de 06 de dezembro de 2007 - Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 102 
FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2008”; Deliberação CBH-SJD n o 58/2007 de 06 de 103 
dezembro de 2007 – “Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de recursos 104 
junto ao FEHIDRO, exercício 2008”. 105 
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