
Ata da 27ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (28/03/2008): Aos 28 (vinte e oito) dias do mês 1 
de março do ano de 2008, às 13h30, deu-se início à 27ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 2 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na Câmara Municipal de Jales.  Compuseram a mesa, 3 
David José Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-4 
SJD; Adauto Luiz Lopes, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do 5 
CBH-SJD; Antonio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretário 6 
Executivo do CBH-SJD; Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 7 
representante da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul,  Fabiana Zanquetta de Azevedo, 8 
representante do DAEE, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD.  A Secretária Executiva 9 
Adjunta, Fabiana realizou a chamada dos membros presentes indicando o quorum para início da 10 
Reunião Ordinária.  O Sr. Davi, Presidente do Comitê, informou que a reunião contava com 21 11 
(vinte e um) membros em segunda chamada do Comitê, dos 39 membros com direito a voto, ou 12 
seja, o número regimental, e declarou aberta a 27ª Reunião Ordinária saudando todos.  13 
Agradeceu a Presidente da Câmara Municipal de Jales, Profa. Aracy de Oliveira Murari Cardozo, 14 
pela cessão do espaço.  Na seqüência o Presidente do CBH-SJD, Sr. David submeteu à plenária a 15 
Ata da 26ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista 16 
divulgação no ato da convocação; colocou em discussão e votação a Ata, sendo aprovada pelos 17 
membros presentes.  Nos informes da diretoria o Sr. Ranzani relatou os procedimentos da 18 
Coordenadoria de Recursos Hídricos para estabelecer os novos critérios de repartição dos recursos 19 
FEHIDRO aos Comitês, informou ainda que estava acompanhando todo o processo.  Informou 20 
ainda sobre o VI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos e que o CBH-21 
SJD foi convidado para compor com outros Comitês o evento, e que os tramites para formalizar 22 
esta parceria será apresentado ainda nesta reunião.  Na seqüência o Sr. Davi convidou o 23 
palestrante Antonio Rodrigues Grela Filho da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 24 
Paulo, SABESP/Jales, para apresentar a “A experiência na redução e controle de perdas na 25 
distribuição de água no Japão”.  O Sr. Antonio apresentou a experiência da Cooperação Técnica da 26 
JICA, entre o Brasil e Japão, e esclareceu que o projeto consiste na transferência de 27 
conhecimentos e tecnologia através da capacitação de técnicos no Japão, do envio de especialistas 28 
à SABESP, da aplicação de técnicas em áreas piloto e da construção de centros de treinamento na 29 
SABESP, para capacitação técnica.  Sr. Davi retomou a palavra e agradeceu ao Sr. Antônio pela 30 
apresentação e enfatizou a importância da troca de experiências para o desenvolvimento 31 
tecnológico.  Sr. Ranzani retoma a palavra para apresentar o VI Diálogo Interbacias de Educação 32 
Ambiental em Recursos Hídricos; Sr. Fernando, Coordenador da CT, informou que a viabilidade da 33 
parceria para participação do CBH no evento foi amplamente discutida e informou ainda que a 34 
Câmara Técnica apóia a iniciativa e propõe a transferência do montante de R$ 17.000,00 dos 35 
recursos FEHIDRO/2008 destinados do CBH-SJD, o que possibilitará o subsídio de participação de 36 
10 representantes indicados pelo CBH. Na seqüência o Presidente do Comitê abriu a palavra para 37 
manifestações.  Após discussão e esclarecimentos colocou a deliberação em votação, sendo 38 
aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Sr. Davi retornou a palavra ao Sr. Fernando, 39 
Coordenador da Câmara Técnica para relatar os trabalhos da CT para a priorização dos recursos 40 
FEHIDRO/2008 e efetuar a leitura da Deliberação CBH-SJD 060/2008 que indica prioridades de 41 
investimento do FEHIDRO/2008 e dá outras providências. Após apresentação dos critérios de 42 
priorização e das justificativas para não pontuação de alguns empreendimentos, relatou ainda os 43 
empreendimentos priorizados, na seqüência o Presidente do Comitê abriu a palavra para 44 
manifestações.  Após ampla discussão e esclarecimentos colocou a deliberação em votação, sendo 45 
aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Sr. Fernando informou que há um saldo 46 
remanescente de R$ 419.260,82 sendo necessária à abertura de prazo para a 2ª Chamada, na 47 
seqüência o Presidente do Comitê abriu a palavra para manifestações.  Após amplo debate onde 48 
foram discutidos o prazo e critérios para o protocolo de solicitações para a 2ª Chamada.  Foi 49 
proposto que o prazo para protocolo é 28 de abril de 2008 e os critérios para priorização 50 
obedecerão aos indicados na Deliberação CBH-SJD 057/2007 de 06 de dezembro de 2007 que 51 



aprovou diretriz e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do 52 
CBH-SJD, exercício 2008.  O Sr. Davi colocou em votação a proposta, sendo aprovada pelos 53 
membros presentes.  O Presidente abriu a palavra para as manifestações e sugestões sobre os 54 
procedimentos de priorização de recursos do corrente exercício.  O representante de Monte 55 
Aprazível sugere que as reuniões sejam itinerantes e indica o município de Monte Aprazível para 56 
realizar a próxima plenária. O Sr. Davi colocou em votação a proposta, sendo aprovada pelos 57 
membros presentes.  O Sr. Adaulto, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e vice-58 
presidente do CBH, sugeriu que fosse estudada procedimentos para indicação de ações para o 59 
setor rural em especial para empreendimentos que envolvem a melhoria das estradas rurais, 60 
propondo ainda que seja estuda a possibilidade da criação de uma comissão para o 61 
acompanhamento da implantação deste tipo de empreendimento, sugeriu ainda que seja feita 62 
uma avaliação do ganho ambiental da sub-bacia onde o projeto deva contemplar a caracterização 63 
da micro-bacia.  O Sr. Fernando, coordenador da Câmara Técnica comprometeu-se em discutir 64 
esta questão na CT e elaborar uma proposta.  A Sra. Fabiana solicitou a palavra para informar que 65 
já existem os Agentes Técnicos e Financeiro que têm com atribuição o acompanhamento técnico e 66 
financeiro, respectivamente, da implementação do empreendimento até a conclusão física e 67 
financeira.  O Sr. David abriu a palavra para manifestações.  Sr. Ranzani solicita a palavra e inicia 68 
dizendo que o Comitê é um processo constante e vem evoluindo constantemente, e em virtude 69 
das atividades desenvolvidas nestes últimos anos pela Sra Fabiana como Secretária Executiva 70 
Adjunta indicou-a como Secretária Executiva do CBH a partir desta reunião e que assumirá a 71 
Secretária Executiva Adjunta para continuar apoiando as atividades do CBH; conclui agradecendo 72 
todo o apoio recebido durante o período que exerceu a função de Secretário Executivo.  O Sr. 73 
Adaulto solicitou a palavra e manifestou o seu apoio à indicação da Fabiana, e agradeceu a 74 
dedicação do Ranzani e sua contribuição.  Sr. Davi retomou a palavra e manifestou apoio à 75 
indicação da Fabiana como Secretária Executiva, enfatizando o compromisso de continuidade ao 76 
trabalho que já vem sendo realizado.  Sr. Fernando, coordenador da CT, solicitou a palavra para 77 
manifestar seu apoio a indicação da Fabiana e agradecer o apoio que o Ranzani sempre ofereceu 78 
as reuniões da Câmara Técnica.   Sr. Davi abriu a palavra para manifestações colocou em votação 79 
a proposta, sendo aprovada pelos membros presentes a indicação de Fabiana Zanquetta de 80 
Azevedo como Secretária Executiva e o Antonio José Tavares Ranzani como Secretário Executivo 81 
Adjunto.   A palavra foi passada para a Sra. Fabiana que agradeceu o apoio da Diretoria do CBH 82 
assim como de todos os membros enfatizando que continuará o trabalho já iniciado neste Biênio e 83 
conclui colocando-se a disposição de todos.  Não havendo mais nada a ser tratado, agradeceu 84 
Profa. Aracy de Oliveira Murari Cardozo, pela cessão da Câmara Técnica, receptividade e apoio 85 
para a realização da reunião e encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados 86 
presentes.   Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária executiva adjunta, lavrei a presente 87 
ata. Jales, vinte e oito de março de dois mil e oito, que contou com a presença de 228 (vinte e 88 
oito) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos 89 
membros do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.   Segue a esta Ata, para 90 
publicação junto ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas:   Ata da 26ª Reunião Ordinária do 91 
CBH-SJD (06/12/2007); Deliberação CBH-SJD Nº 59 de 28/03/2008 - Aprova transferência de 92 
saldo de recursos de investimento do FEHIDRO; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 60 de 28/03/2008 - 93 
Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2008 e dá outras providências; Deliberação CBH-94 
SJD N o 61/07 DE 28/03/2008 - Fixa prazos para apresentação de documentação visando 95 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2008; Deliberação CBH-SJD Nº 62 de 96 
28/03/2008 - Elege e empossa diretoria para o mandato do biênio 2007/2009 e dá outras 97 
providências. 98 
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