
 

 

 

 
Ata da 2ª Reunião Ordinária de 2005 do CBH-SJD 

20 de junho de 2005 
 
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de 2005, às 14:00 horas, deu-se inicio à 2ª Reunião 1 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no Auditório Principal 2 

do Grandes Lagos Park Hotel, em Jales.  Foram convidados para compor a mesa, Sr David José 3 

Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr. 4 

Adauto Luiz Lopes, Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do 5 

CBH-SJD, Eng. Antonio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE/BTG e Secretario Executivo do 6 

CBH-SJD e o Eng. José Roberto Bois, representante do DEPRN e Coordenador da Câmara 7 

Técnica de Planejamento e Avaliação.  Presente 22 (vinte e dois) membros do Comitê, dos 39 8 

membros com direito a voto, ou seja, o número regimental.  O Presidente do CBH-SJD, deu 9 

inicio à Reunião agradecendo a presença dos membros e convidados presentes.  Na seqüência 10 

passa a palavra para o Secretário Executivo para propor a inclusão de pauta.  Eng. Ranzani 11 

propõe a inclusão na pauta dos seguintes assuntos: CPTI – o COFEHIDRO sugere adequação 12 

do título da solicitação FEHIDRO/2005 e a Proposta de renumeração das Reuniões Ordinárias e 13 

Extraordinárias, deliberações e moções em atenção a LEI ESTADUAL Nº 10.177, DE 30 DE 14 

DEZEMBRO DE 1998. O Sr. Presidente abre a palavra para manifestação, não havendo, coloca 15 

em votação sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência submeteu à plenária as 16 

Atas da 1ª Reunião Ordinária do CBH-SJD de 2005, passando para a leitura. Foi colocada em 17 

discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Dando continuidade passou 18 

para o próximo item da pauta. Iniciando os informes da Presidência, enfatizou a participação dos 19 

municípios no Seminário que será promovido pelo CEPAM – Fundação Prefeito Faria Lima e que 20 

ainda ia ser apresentado nesta reunião. Na seqüência passou a palavra ao Eng. Ranzani para 21 

os informes da Secretaria Executiva, que relatou sobre o andamento das solicitação do 22 

FEHIDRO/2005; informou que a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação se reuniu e 23 

indicou como coordenador o Eng. José Roberto Bois – DEPRN, e propôs ainda temas que 24 

podem ser discutido neste biênio pela Câmara, que será encaminhado formalmente ao 25 

coordenador; informou ainda sobre o Programa Água Limpa do Governo de São Paulo. 26 

Convidou para apresentação “Atuação do Instituto de Pesca no Interior do Estado de São Paulo” 27 

a palestrante Dra. em Aqüicultura, Margarete Mallasen, Pesquisadora Cientifica do Centro 28 

Avançado de Pesquisa Tecnológica do Agronegócio do Pescado Continental - Instituto de 29 

Pesca. Iniciou agradecendo a oportunidade informando que o Centro foi recentemente instalado 30 

na região. Apresentou as atribuições e objetivos, conceitos de aqüicultura e propostas de 31 

atuação regional. O Sr. Presidente abre a palavra para questões. Dr. Adaulto colocou-se 32 

enfatizando atuação do Centro na região, e questionou sobre quais são as fontes de recursos 33 

para investimento neste setor.  Dra. Margarete informou que a entidade que poderá oferecer o 34 

suporte relatado é a Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca (Seap), em Brasília. Dando 35 

continuidade convidou para apresentar o Andamento dos Trabalhos do PLANO DE BACIA DA 36 

UNIDADE HIDROGRÁFICA DO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS, a Engenheira Márcia Regina 37 

Brunca Garcia, representante do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e coordenadora 38 

regional do Plano de Bacia, que iniciou sua fala enfatizando a colaboração dos municípios que 39 

indicaram seus representantes e responderam o questionário que objetiva diagnosticar as 40 

principais questões da bacia; relatou ainda as próximas etapas do trabalho por meio de um 41 

calendário de visitas nos municípios da bacia. Sr. Presidente abriu a palavra para questões, não 42 

havendo, convidou para compor a mesa o Promotor e Curador do Meio Ambiente da Comarca 43 

de Jales, Dr. André Luis de Souza. Na seqüência passou-lhe a palavra para um breve 44 

pronunciamento. Dr. André iniciou sua fala relatando a preocupação que o Ministério Público da 45 

Comarca de Jales tem em relação aos aspectos ambientais e sobre os 20 anos das Ações Civis 46 

Públicas, em especial as que tratam os aspectos ambientais, enfatizando a necessidade de 47 



 

 

 

integração entre os principais atores que tratam das questões ambientais, e dos agentes 48 

colaboradores; informou ainda que desde o ano passado o Governo do Estado de São Paulo 49 

instituiu legalmente o Fundos de Reparação dos Interesses Lesados e que maiores informações 50 

podem ser obtidas no site http://www.mp.sp.gov.br/caouma/; encerrou agradecendo a 51 

oportunidade e colocando-se a disposição para maiores esclarecimentos.  O Sr.Presidente abriu 52 

a palavra para questões; O Sr. Vice-Presidente solicitou a palavra e indagou qual a melhor forma 53 

de integrar todos os promotores que atuam na bacia para homogeneizar as ações e linguagem.  54 

Dr. André informou que a Promotoria de Jales tem uma nova visão onde a integração e a 55 

prevenção é fundamental, e que realizará audiências públicas na Comarca de Jales, discutindo 56 

temas relevantes, em especial a temática ambiental; informou ainda que encaminhará a 57 

proposta para o Procurador Geral. O Sr. Presidente agradeceu a participação do Dr. André, e 58 

dando continuidade aos trabalhos convidou o Eng. Agnaldo Catanoce, Gerente de Recursos 59 

Hídricos do CEPAM - Fundação Prefeito Faria Lima para apresentar o Projeto: “O município e a 60 

gestão dos recursos hídricos”.  Eng. Catanoce iniciou sua fala relatando o processo de 61 

elaboração, objetivos principais do projeto do CEPAM que refere-se a gestão dos recursos 62 

hídricos e a participação do município; continuando informou que está pré-agendado um evento 63 

para capacitar os municípios da Bacia do São José dos Dourados para tal gestão e concluindo 64 

informou que a participação dos técnicos e dos prefeitos é importante para o fortalecimento da 65 

gestão dos recursos hídricos, e que no final da reunião seria entregue aos prefeitos o 66 

questionário e o Protocolo de Intenções do projeto. Agradeceu a oportunidade e colocou-se a 67 

disposição.  O Sr. Presidente abriu a palavra para questões e não havendo manifestações, 68 

agradeceu a participação do Eng. Agnaldo. Na seqüência empossou o Eng. José Roberto Bois 69 

como coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, passou-lhe a palavra para  70 

relatar os trabalhos da CT para análise e pontuação das solicitações de Recursos 71 

FEHIDRO/2005. Eng. Bois iniciou sua fala relatando que conforme deliberado na plenária 72 

anterior foi utilizado a mesma deliberação de pontuação e hierarquização das solicitações da 1ª 73 

chamada.   Informou ainda que para a 2ª chamada várias solicitações foram complementadas. 74 

Na seqüência apresentou o quadro de pontuação e hierarquização, e passou para a leitura da 75 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 07/2005 de 20/06/2005 - Indica prioridades de investimento do 76 

FEHIDRO/2005 e dá outras providências. O Sr. Presidente, colocou a Deliberação em 77 

discussão. O Prefeito Municipal de Jales, Sr. Humberto Parini, solicitou esclarecimentos sobre a 78 

não habilitação de sua solicitação. O Eng. Bois esclareceu que a reapresentação da solicitação 79 

apresentou apenas alteração no cronograma, o que não foi suficiente para uma análise técnica.  80 

O Eng. Henrique Fraga, representante da CODASP, solicitou esclarecimentos sobre os critérios 81 

de pontuação e propôs adequações para o próximo exercício, citou ainda, que a ser ver, critérios 82 

que ele classifica como subjetivos dificulta a interpretação da pontuação final.  O Eng. Bois 83 

esclareceu que a pontuação final apresentada seguiu os critérios de pontuação previamente 84 

aprovados, e que o aperfeiçoamento dos critérios é um ato continuo, quanto a avaliação técnica, 85 

esclareceu que posteriormente a avaliação técnica do projeto será feita pelo Agente Técnico, 86 

que poderá solicitar adequação técnica do mesmo; complementando informou que as reuniões 87 

são públicas e que todos tem direito a voz. O Eng. Nilton Zeniti Suetugo, membro da Câmara 88 

Técnica, complementou dizendo que os critérios foram adaptados e que estão em processo de 89 

adaptação e evolução para a realidade da Bacia do São José dos Dourados. O Eng. Alessandro 90 

Alves, da Prefeitura de Nhandeara, solicitou esclarecimentos sobre a solicitação da PM de 91 

Nhandeara que não foi pontuada. O Eng. Bois esclareceu que faltou dados técnicos para sua 92 

efetiva análise. O Eng. Henrique Fraga, complementou que é fundamental a reavaliação dos 93 

critérios para validar ainda mais o processo. O Sr. Presidente retomou a palavra e após ampla 94 

discussão, colocou em votação a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 0072005, que foi aprovada na 95 

integra, pelos membros votantes. Dando seqüência passou a palavra para o Secretário 96 

Executivo para que esclarecesse a proposta de renumeração das deliberações, moções e 97 

reuniões do CBH-SJD. Eng. Ranzani esclareceu que este é um procedimento administrativo 98 



 

 

 

para adequar a numeração, sem prejuízo ao que já foi estabelecido, e que simplesmente  atende 99 

a Lei Estadual nº 10.177/98.  O Presidente retomou a palavra e após ampla discussão, colocou 100 

em votação a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 08/2005 de 20/06/2005 - Renumera Deliberações e 101 

Reuniões do CBH-SJD, conforme disposto na LE nº 10.177/98, sendo aprovada na integra, 102 

pelos membros votantes.  Continuando passou a palavra novamente para o Eng Ranzani, para 103 

tratar da adequação do título da solicitação da CPTI, que justificou que tal adequação de título se 104 

faz necessária para atender a solicitação da SE-COFEHIDRO, por se tratar de ação voltada aos 105 

recursos hídricos e a questão dos usos múltiplos.  O Sr. Davi retomou a palavra dizendo que 106 

este ato constará apenas em ata, e que posteriormente, caso haja a aprovação, será elaborada 107 

uma deliberação sobre o tema. Abriu a palavra para manifestação e após ampla discussão, 108 

colocou em votação, sendo a proposta, aprovada pelos membros votantes.  O Sr. Davi abriu a 109 

palavra para manifestações finais.  O Eng. Miguel Ribeiro, representante da Secretaria de 110 

Estado dos Transporte, sugeriu que seja analisado junto a Câmara Técnica a PEC 43/2002, que 111 

trata da dominialidade das águas. O Presidente retomou a palavra e não havendo mais nada a 112 

ser tratado, encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes.  Eu, 113 

Fabiana Zanquetta de Azevedo, nomeada no inicio da presente reunião, lavrei a presente ata. 114 

Jales, vinte de junho do ano de dois mil e cinco, que contou com a presença de 25 (vinte e cinco) 115 

membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros 116 

do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.   Seguem a esta Ata, para publicação 117 

junto ao DOESP as Deliberações aqui aprovadas:  Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2005 do 118 

CBH-SJD - 29 de março de 2005 ;  DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 07/2005 de 20/06/2005 - Indica 119 

prioridades de investimento do FEHIDRO/2005 e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-120 

SJD Nº 08/2005 de 20/06/2005 - Renumera Deliberações e Reuniões do CBH-SJD, conforme 121 

disposto na LEI Nº 10.177/98. 122 
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