
 

 

Ata da 22ª Reunião Ordinária de 2006 do CBH-SJD - 28 de novembro de 2006 1 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2006, às 14:00 horas, deu-se inicio à 22ª 2 

Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Jose dos Dourados, no Centro Social do 3 

município de Nova Canaã Paulista.  Foram convidados para compor a mesa, Sr David José Martins 4 

Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr Carlos Aparecido 5 

Martinez Alvez, Prefeito Municipal de Nova Canaã Paulista e Anfitrião; Sr Adaulto Luiz Lopes, Presidente 6 

do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice Presidente do CBH-SJD; Eng. Antônio José Tavares 7 

Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario Executivo do CBH-SJD; Eng. José Roberto 8 

Bois, Representante do DEPRN, e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, e Sr. 9 

José Sérgio Basaneli, Presidente da Câmara Municipal de Nova Canaã Paulista.  Presente 20 (vinte) 10 

membros do Comitê, dos 39 membros com direito a voto, ou seja, o número regimental.  O Presidente do 11 

CBH-SJD deu inicio à Reunião dando boas vindas a todos e agradeceu a presença dos membros e 12 

convidados presentes.   Passa palavra para Sr Carlos Aparecido Martinez Alvez, Prefeito Municipal de 13 

Nova Canaã Paulista e Anfitrião, que saudou os presentes manifestando a sua a satisfação da realização 14 

da Reunião Ordinária do CBH-SJD em Nova Canaã Paulista.  Na seqüência o Presidente do CBH-SJD, 15 

Sr. David submeteu à plenária a Ata da 22ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua 16 

leitura 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 manifestou da sua 18 

satisfação quanto à participação da diretoria do Comitê e enfatizou a importância da participação 19 

constante dos membros nas reuniões, em especial dos municípios, segmento que representa. Colocou 20 

ainda, a necessidade da discussão junto à Câmara Técnica de proposta de atualização do Estatuto.  21 

Passou a palavra para o Sr. Adaulto, para os informes da Vice-presidência e manifestações.  Dr. Adaulto 22 

iniciou sua fala agradecendo a acolhida do Prefeito Carlão e manifestou sua satisfação pelo fato da 23 

reunião ser realizada em Nova Canaã Paulista; continou enfatizando a colocação do Davi, sobre a 24 

participação constante dos membros na reunião e quanto à atualização do Estatuto, chamando a atenção 25 

para a composição da Diretoria do CBH.  Solicitou a inserção de dois temas na pauta; a primeira questão 26 

são os procedimentos administrativos para análise das solicitações aprovadas pelo Comitê e a indicação 27 

de técnicos com atuação na bacia, para Agente Técnico da CATI; outro tema para apreciação e 28 

encaminhamento, refere-se à realização de obras, pela Secretaria de Transportes, Departamento de 29 

Estradas de Rodagem – DER, nas estradas e acostamentos fora do período de seca.  Na seqüência 30 

passou a palavra ao Dr. Davi, Presidente do CBH-SJD, que colocou a proposta de inclusão de pauta em 31 

discussão; não havendo manifestações contrarias, colocou em votação, sendo aprovada pelos membros 32 

presentes, complementou que o tema será discutido após os informes da Diretoria.  Dando seqüência à 33 

pauta o Secretário Executivo fez os informes gerais, onde destacou a participação do Comitê em diversos 34 

eventos que serviram como troca de experiências, proporcionando um ganho na qualidade aos nossos 35 

trabalhos. Dentre os eventos que participamos destacou: em 06/JUNHO, o Eng Eli Carvalho Rosa, do 36 

DAEE de Jales, fez uma palestra em Ilha Solteira sobre o CBH-SJD, na UNESP; de 07 a 10 de agosto no 37 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, em Vila Velha/ES; de 27 a 29 de agosto no 38 

Encontro da ABRH/SUDESTE, realizado em Curitiba/PR, onde foi apresentada a nossa experiência sobre 39 

a obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Macro Drenagem; de 07 a 10 de outubro, no Encontro da 40 

ABAS, em Curitiba/PR, onde o Professor Jefferson, da Unesp – Ilha Solteira,  apresentou trabalho sobre 41 

exploração de águas subterrâneas na Bacia do São José dos Dourado; em 14 de outubro no encontro 42 

sobre Recursos Hídricos – CEPAM, em São João de Iracema; em 11 de abril, em Nova Odessa, na 43 

reunião para estabelecimento de procedimentos para Cobrança Pelo Uso da Água; em 28 de junho, em 44 

Campinas, na reunião para definir os coeficientes ponderadores para cobrança; em 04 de setembro, em 45 

São Paulo, na reunião do CRH que aprovou os procedimentos e coeficientes, o conteúdo mínimo para o 46 

Plano de Bacia e fluxo o administrativo visando a Cobrança Pelo Uso da Água. A Secretária Executiva 47 

apresentou o PROGRAMA SinFEHIDRO, ainda em fase de finalização e teste, que possibilitará aos 48 

tomadores cadastrem diretamente, on-line, suas solicitações.  Dr. Davi abriu a palavra para que o Dr. 49 

Adaulto apresentasse suas propostas de encaminhamento.  Dr. Adaulto iniciou dizendo que foi procurado 50 

por alguns prefeitos que externaram suas dificuldades para complementação e acompanhamento dos 51 

empreendimentos aprovados pelo CBH, em análise junto à CATI, devido ao contato como o Agente 52 

Técnico, que em alguns casos não são da região e encontram-se distantes e também devido aos 53 

procedimentos de formalização das solicitações de complementação que  muitas vezes não são 54 

formalizadas. Para tanto solicita uma Moção recomendando a revisão dos procedimentos formais de 55 



 

 

solicitações de documentos e informações da CATI e a indicação de técnicos da região considerando o 58 

seu conhecimento local.  Dr. Davi retoma a palavra e manifesta-se favorável a colocação do Dr. Adaulto e 59 

abre para manifestação. Após ampla discussão a moção foi colocada em votação, sendo aprovada pela 60 

maioria dos membros presentes.  Na seqüência Dr. Davi solicitou ao Dr. Adaulto apresentasse a sua 61 

proposta de encaminhamento de manifestação ao DER.  Dr. Adaulto esclareceu que as obras nas 62 

estradas e acostamentos em período de chuvas provocam processos erosivos, conseqüentemente o 63 

assoreamento dos corpos d´água e para tanto indicou o encaminhamento de um oficio dirigido à 64 

Secretaria de Transportes, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, sugerindo que as obras nas 65 

estradas e acostamentos sejam feitas no período de secas. Dr. Davi retoma a palavra e abre a palavra 66 

para manifestação. Não havendo discussão, foi colocada em votação, sendo aprovada pelos membros 67 

presentes o encaminhamento de oficio dirigido ao DER.   O Sr. Davi passou a palavra para Eng. Bois, 68 

Coordenador da Câmara Técnica, para esclarecer os pontos que devem ser observado e adequados no 69 

Estatuto.  O Eng. Bois apresentou as propostas estudadas pela Câmara Técnica, informando que o 70 

Estatuto deveria ser revisto, objetivando a sua atualização, considerando que o mesmo foi elaborado em 71 

1997, no ato da criação do CBH. Na seqüência abriu a palavra para manifestações.  O Sr. Miguel Ribeiro, 72 

representante do Departamento Hidroviário, enfatizou a necessidade de adequação do Estatuto, 73 

considerando o histórico de participação do Departamento Hidroviário; outro apontamento refere-se à 74 

criação da Secretaria Executiva Adjunta e ela ser aberta a outra entidade do Segmento Estado.  Eng. 75 

Ranzani e o Sr. Adaulto, esclareceram que o ideal é ser indicado pelo próprio órgão que exerce a 76 

Secretaria Executiva, pois o Adjunto deve acompanhar o dia a dia dos trabalhos e para que possa dar 77 

continuidade às atividades na ausência do Secretário Executivo.  Eng. Bois, propôs que a alteração seja 78 

pauta da próxima reunião.  O Sr. Davi colocou a proposta em discussão, não havendo manifestação 79 

contraria, colocou em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  O Eng Ranzani informou ainda 80 

que o estatuto está disponível no site www.sigrh.sp.gov.br e junto à Secretaria Executiva do Comitê.   O 81 

Sr. Miguel Ribeiro, propôs a criação da Secretaria Executiva Adjunta para o CBH-SJD, já que não se trata 82 

de alteração e sim de inclusão de cargo para a Diretoria.  Sr. Davi abre a palavra para manifestação e 83 

após ampla discussão e nenhuma manifestação contraria, colocou a inclusão da Secretaria Executiva 84 

Adjunta na Diretoria do CBH-SJD, devendo ser indicada pelo órgão que exerce a Secretaria Executiva e 85 

não havendo manifestações, colocou em votação, sendo aprovada pela maioria dos membros presentes, 86 

com voto contrário do Sr. Adaulto, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul.  Sr Davi 87 

esclareceu que este tema será matéria de estudo na alteração do Estatuto.  O Eng Antonio Ranzani, 88 

representante do DAEE e na qualidade de Secretário Executivo do CBH-SJD, indicou a Arq. Fabiana 89 

Zanquetta de Azevedo, representante do DAEE, como Secretária Executiva Adjunta até o término do 90 

mandato do Biênio 2005-2007.  Sr. Davi abriu para manifestações, não havendo, colocou em votação, 91 

sendo a indicação aprovada pelos membros presentes.   Eng Bois, retomou a palavra para apresentar o 92 

Calendário para as eleições para o mandato 2007/2009. O coordenador da Câmara Técnica, Eng. Bois 93 

apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-SJD que estabelece calendário para as eleições para o mandato 94 

2007/2009.  O Sr. Davi colocou a proposta em discussão, não havendo manifestação, colocou a 95 

Deliberação em votação, sendo aprovada pelos membros presentes que recebeu o número de 42/2006.  96 

Na seqüência o Sr. Davi passou a palavra para o Eng Bois para apresentar os trabalhos da Câmara 97 

Técnica para o FEHIDRO exercício 2007.  Eng Bois esclareceu que a Câmara Técnica utilizou a 98 

Deliberação de Critérios e Calendário do exercício 2006, com as devidas adequações conforme orientação 99 

da SECOFEHIDRO.   Na seqüência o Eng Bois esclareceu pontos relevantes da DELIBERAÇÃO CBH-100 

SJD que aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO/2007, destinados à 101 

área do CBH-SJD, ressaltou ainda que conforme aprovado na 20ª Reunião Ordinária do CBH-SJD não 102 

será permitida a realização de obras de estradas rurais, e que para obras de controle de erosão e combate 103 

a inundações o solicitante deve apresentar o estudo de macro drenagem da área urbana.  O Sr. Davi 104 

colocou a proposta em discussão, após ampla discussão e esclarecimentos, coloca a Deliberação em 105 

votação, sendo aprovada pelos membros presentes que recebe o número de 43/2006.  Dando 106 

continuidade o Eng Bois apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-SJD que fixa prazos para apresentação de 107 

documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO.  O Sr Davi colocou a proposta em 108 

discussão, não havendo manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada pelos 109 

membros presentes que recebeu o número de 44/2006, chamando a atenção de todos os presentes aos 110 

prazos aprovados para protocolo das solicitações.  Dando seqüência passou a palavra para o Secretário 111 

Executivo que para que esclarecesse a DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 041/2006 de 21/09/2006 (ad 112 

referendum) que “Aprova aditamento de recursos FEHIDRO do Contrato FEHIDRO nº234/2004 – IPT e 113 

indica prioridades”. Eng. Ranzani esclareceu que o conteúdo desta deliberação foi amplamente discutido 114 



 

 

pela Diretoria e que trata da adequação do Plano de Bacia do São José dos Dourados por meio de 117 

aditamento contratual e a indicação dos recursos para “CAPACITAÇÃO TÉCNICA E MOBILIZAÇÃO 118 

SOCIAL PARA A BACIA DO SÃO JOSÉ DOS DOURADOS” é para a realização das atividades dos 10 119 

anos do CBH-SJD. O Presidente retomou a palavra e após ampla discussão, colocou em votação a 120 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 41/2006, sendo aprovada na integra, pelos membros votantes.  O Sr. David 121 

abre a palavra para manifestações, não havendo mais nada a ser tratado, agradeceu ao Prefeito de Nova 122 

Canaã Paulista, Carlos Aparecido Martinez Alvez, pela receptividade e apoio para a realização da reunião, 123 

na seqüência encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes.   Eu, 124 

Fabiana Zanquetta de Azevedo, nomeada no inicio da presente reunião, lavrei a presente ata. Nova 125 

Canaã Paulista, vinte e oito de novembro do ano de dois mil e seis, que contou com a presença de 22 126 

(vinte e dois) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos 127 

membros do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.   Segue a esta Ata, para publicação 128 

junto ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas:  Ata da 21ª Reunião Ordinária CBH-SJD;  129 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 041/2006 de 21/09/2006 (ad referendum) – Aprova aditamento de recursos 130 

Fehidro do Contrato FEHIDRO nº 234/2004 – IPT e indica prioridades.  DELIBERAÇÃO CBH-SJD 42/2006 131 

de 28/11/2006 – Estabelece calendário para recadastramento dos membros atuais e cadastro de 132 

interessados em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e eleições 133 

para o mandato 2007/2009.  DELIBERAÇÃO CBH-SJD n o 43/06 de 28/11/2006 – Aprova diretrizes e 134 

critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2007.   135 

 136 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (71), Sábado, 14 de abril de 2007 137 


