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Ata da 28ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (25/08/2008): Aos 25 (vinte e cinco) dias do 1 
mês de agosto do ano de 2008, às 13h, deu-se a primeira chamada para início da 28ª Reunião 2 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no Centro do 3 
Professorado Paulista, no município de Monte Aprazível.  Às 14h foi realizada a segunda chamada 4 
e foram convidados para compor a mesa, David José Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de São 5 
João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Adauto Luiz Lopes, representante do Sindicato Rural 6 
de Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD (ausente); Fabiana Zanquetta de Azevedo, 7 
representante do DAEE, Secretária Executiva do CBH-SJD; Antonio José Tavares Ranzani, Diretor 8 
do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretário Executivo Adjunto do CBH-SJD; Fernando Jesus 9 
Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento representante da Prefeitura Municipal 10 
de Santa Fé do Sul.  A Secretária Executiva, Fabiana realizou a chamada dos membros presentes 11 
indicando o quorum para início da Reunião Ordinária.  O Sr. Davi, Presidente do Comitê, registrou 12 
a presença de 14 (quatorze) membros em segunda chamada do Comitê, dos 39 membros com 13 
direito a voto, número regimental, e declarou aberta a 28ª Reunião Ordinária saudando todos.  14 
Agradeceu a Prefeitura Municipal de Monte Aprazível e ao CPP – Centro do Professorado Paulista, 15 
pelo apoio e pela cessão do espaço para realização desta reunião.  Na seqüência o Presidente do 16 
CBH-SJD, Sr. David submeteu à plenária a Ata da 27ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a 17 
dispensa da sua leitura tendo em vista divulgação no ato da convocação; na seqüência colocou em 18 
discussão e votação a Ata, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência a passou a 19 
palavra para a Secretaria Executiva Fabiana para os informes.  A Sra Fabiana iniciou relatando 20 
sobre o Ciclo de Palestras sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos, que está acontecendo na 21 
Unesp de Ilha Solteira e destacou que acontecerá no dia 29 de agosto de 2008 às 9h30 mais uma 22 
palestra cujo tema será Drenagem Urbana; informou ainda a chamada projetos para  Conservação 23 
de Recursos Hídricos, dos Fundos Setoriais do Agro negócio e de Recursos Hídricos, onde as 24 
propostas deverão ser encaminhadas ao CNPq; destacou ainda  a agenda dos próximos eventos, 25 
entre eles o VI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos  que acontecerá 26 
entre os dias 02 a 05 de setembro de 2008,  o  II Congresso Aqüífero Guarani e o X Encontro 27 
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas.  Esclareceu ainda os procedimentos para liberação 28 
de parcelas dos Contratos FEHIDRO e as implicações do período eleitoral.  Dando continuidade a 29 
reunião a Sra. Fabiana apresentou o processo de Consulta Pública que visa à priorização de ações 30 
para a elaboração do Plano de Bacia do São José dos Dourados.  O Sr. David solicitou aos 31 
presentes que colaborassem com a Consulta Pública, com o preenchimento da Consulta Pública 32 
que foi entre aos membros como também pelo site do Comitê, www.comitesjd.sp.gov.br.  Na 33 
seqüência retornou a palavra para a Secretária Executiva, que apresentou os 9 passos para 34 
implementação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos.  A Sra Fabiana informou que  o CBH-35 
TG está elaborando um estudo de  viabilidade técnica e econômica para implantação da cobrança 36 
e que a entidade tomadora entrou em contato e propôs uma articulação entre os comitês em 37 
especial para as áreas contidas nos territórios das UGRHIs Turvo/Grande e São José dos Dourados  38 
considerando os municípios que tem área nas duas UGRHIs, face a manifestação da entidade 39 
tomadora encaminhou a solicitação para  Câmara Técnica do CBH-SJD para que analisasse a 40 
possibilidade de uma proposta de complementação deste estudo via um aditamento contratual 41 
através da transferência de recursos entre os Comitês.  O Sr. Fernando, coordenador da CT 42 
informou que a questão foi amplamente discutida e que a CT entende a importância do estudo e 43 
que havendo disponibilidade de recursos no montante de R$ 37.500,00 recomenda ao plenário a 44 
transferência do recurso após a apresentação de um termo de aditamento por parte do tomador e 45 
manifestação do Agente Técnico.  Na seqüência o Presidente do Comitê abriu a palavra para 46 
manifestações e após ampla discussão colocou em votação a transferência do recurso para o CBH-47 
TG no montante de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais)  após a manifestação do 48 
Agente Técnico, sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando continuidade o Sr. Fernando 49 
informou sobre os procedimentos de análise para aplicação do saldo remanescente.  Esclareceu o 50 
saldo remanescente no montante de R$ 457.090,02, sendo que R$ 200.000,00 serão destinados 51 
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para projeto estratégico; e relatou o resultado da priorização proposta pela Câmara Técnica.  Na 52 
seqüência o Presidente abriu a palavra para manifestações.  Após esclarecimentos colocou em 53 
votação a proposta de priorização da Câmara Técnica, sendo aprovada pelos membros presentes a 54 
DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 63 que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2008 e dá 55 
outras providências”. O Sr. David abriu a palavra para manifestações.  Sr. Ranzani solicita a 56 
palavra e face recomenda a realização de uma oficina de projetos no inicio do ano para orientação 57 
dos possíveis tomadores.  A sugestão foi referendada pelos membros presentes.  Não havendo 58 
mais nada a ser tratado, agradeceu a Prefeitura Municipal e o CPP Centro do Professorado Paulista 59 
pela receptividade e apoio para a realização da reunião. e encerrou a reunião, agradecendo a 60 
todos os membros e convidados presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária 61 
executiva, lavrei a presente ata; Monte Aprazível, vinte e cinco de agosto de dois mil e oito, que 62 
contou com a presença de 18 (dezoito) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo 63 
posteriormente encaminhada aos membros do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária 64 
seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas:   65 
Ata da 27ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (28/03/2008); DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 63 - Indica 66 
prioridades de investimento do FEHIDRO/2008 e dá outras providências. 67 
 68 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 118 (241), sábado, 20 de dezembro de 2008 69 


