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Ata da 23ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (30/03/2007): 1 
Aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano de 2007, às 14:30 horas, deu-se inicio à 23ª Reunião 2 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na Câmara Municipal de 3 
Jales.  Foram convidados para compor a mesa, Sr David José Martins Rodrigues, Prefeito Municipal de 4 
São João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr Humberto Parini, Prefeito Municipal de Jales, e 5 
anfitrião; Sr Adaulto Luiz Lopes, Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Vice Presidente do 6 
CBH-SJD; Eng. Antônio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario 7 
Executivo do CBH-SJD; Eng. José Roberto Bois, Representante do DEPRN, e Coordenador da Câmara 8 
Técnica de Planejamento e Avaliação.  O Sr. Davi, Presidente do Comitê, informou que a reunião 9 
contava com 26 (vinte e seis) membros do Comitê, dos 39 membros com direito a voto, ou seja, o 10 
número regimental, e declarou aberta a reunião saudando todos.  Passou palavra para Sr Humberto 11 
Parini, Prefeito Municipal de Jales e Anfitrião, que saudou os presentes manifestando a sua a satisfação 12 
da realização da Reunião Ordinária do CBH-SJD no município de Jales.  Na seqüência o Presidente do 13 
CBH-SJD, Sr. David submeteu à plenária a Ata da 22ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a 14 
dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. 15 
Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  O Sr. David relatou 16 
as principais atividades do Biênio 2005-2007, informou ainda que a gestão da atual diretoria assim como 17 
dos seus membros encerra-se no dia 31 de março.  Sr. Adauto saudou a todos os presentes e desejou 18 
uma ótima reunião.  Dando seqüência à pauta o Secretário Executivo fez os informes gerais, onde 19 
informou que a Dra. Rosa Maria Mansini é a nova Coordenadora de Recursos Hídricos.  Relatou ainda 20 
que a cota parte do CBH-SJD para o exercício 2007 do FEHIDRO será no valor total de: 21 
R$1.934.711,19.  A Secretaria Executiva apresentou um relato das principais atividades do Comitê neste 22 
Biênio e o andamento das solicitações FEHIDRO que foram priorizados no exercício 2006.  Na 23 
seqüência o Eng. Ranzani esclareceu que na 22ª Reunião Ordinária do CBH-SJD foi aprovada uma 24 
Moção recomendando a revisão dos procedimentos formais de solicitações de documentos e 25 
informações do Agente Técnico - CATI aos Tomadores e a indicação de técnicos da região para 26 
acompanhamento dos empreendimentos, considerando o conhecimento local, por estes técnicos; para 27 
tanto o Eng. Braz Valdir Tomaz, Diretor Regional da CATI/Jales juntamente com o Agente Técnico 28 
Osmar Guimarães, solicitaram direito de resposta que foi concedido pela Diretoria Comitê.  Eng Brás 29 
inicia agradecendo a oportunidade do direito de resposta, justificando inicialmente a ausência na última 30 
reunião, esclareceu detalhadamente os pontos citados na referida moção.  O Agente Técnico Osmar 31 
esclareceu pontos relevantes dos projetos apresentados ao Comitê e que estão sob a responsabilidade 32 
do Agente Técnico CATI, informou ainda que os tomadores podem acompanhar os procedimentos e 33 
andamento do empreendimento por meio do SinFEHIDRO e que o Agente Técnico CATI é composto por 34 
um corpo técnico e atua de forma descentralizada. Ressaltou ainda a responsabilidade do Agente 35 
Técnico perante o processo e acompanhamento da solicitação.  Eng. Braz retomou a palavra colocando-36 
se a disposição dos tomadores para esclarecimentos adicionais.  Na seqüência entregou oficio dirigido 37 
ao Comitê solicitando informações sobre o Contrato FEHIDRO nº 23/2000 intitulado “Pscicultura – 38 
produção de alevinos, tanques, redes e povoamento da represa da barragem de Ilha Solteira”.  Sr. Davi 39 
retomou a palavra dizendo que irá encaminhar para a Secretaria Executiva para resposta dos quesitos 40 
indicados pertinentes a Diretoria e na seqüência abriu a palavra para manifestação dos membros do 41 
Comitê.  Após amplo debate e esclarecimentos o Sr. Davi retomou a palavra e passou para o próximo 42 
item da pauta.  Na seqüência o Sr. Davi passou para o próximo item da pauta que trata da alteração do 43 
Estatuto. Eng Ranzani informou que de acordo com o Estatuto em vigência é necessário 2/3 dos 44 
membros votantes para alteração do estatuto e que neste momento a plenária conta com quorum de 28 45 
membros votantes.  Ato continuo informou que a alteração do Estatuto do Comitê estava sendo discutida 46 
desde 2004 e que o tema já foi amplamente discutido na Câmara Técnica do Comitê e em Reunião 47 
Plenária.  Informou ainda que a Câmara Técnica elaborou uma proposta de alteração que foi 48 
encaminhada antecipadamente aos membros para apreciação e sugestões e propõem que a apreciação 49 
e aprovação seja feita item a item.  Neste momento o Sr Davi abriu a palavra para manifestações.  O 50 
Eng. Tsunao Matsumoto, representante da UNESP, propôs um texto para o Artigo 7º, Inciso III, que teve 51 
sua proposta inscrita e que seria discutida oportunamente.  Na seqüência o Eng. Ranzani efetuou a 52 
leitura dos itens propostos individualmente sendo colocado pelo Sr. Davi em votação.  Os itens foram 53 
aprovados pelos membros presentes. Ressalta-se que foi feita votação nominal na alteração proposta ao 54 
Artigo 7º, inciso III considerando que foram apresentadas 3 sugestões, sendo aprovada a proposta 55 
número “um” que refere-se ao texto proposto pela Câmara Técnica, registrando-se ainda 3 abstenções.  56 
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Sr. Davi colocou em votação a DELIBERAÇÃO CBH-SJD 45 que indica adequação do Estatuto e dá 57 
outras providências, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência Sr. Davi colocou em 58 
discussão a inclusão de novos municípios à área de abrangência do CBH-SJD.  Eng. Ranzani 59 
esclareceu que as solicitações circunstanciadas de inclusão dos municípios de Valentim Gentil, 60 
Votuporanga e Urânia na área de abrangência do CBH-SJD foi protocolada junto a Secretaria Executiva 61 
do CBH-SJD e que considerando a análise da Câmara Técnica e a Assembléia do Segmento Município, 62 
realizada no dia 09 de março de 2007, que apreciaram a solicitação, condicionaram a inclusão desde 63 
que as ações propostas fiquem condicionadas exclusivamente a área física e territorial do município que 64 
pertence a Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. Sr. Davi abriu a palavra para 65 
manifestações.  O Prefeito Municipal de Três Fronteiras, Sr. Deraldo Lupiano de Assis manifestou-se 66 
fazendo reflexões sobre a inclusão.  O Secretário de Planejamento de Votuporanga, Sr. Luciano Passoni 67 
solicitou a palavra para esclarecimentos sobre o pedido de inclusão, disponibilizando o conhecimento e 68 
aparato tecnológico para o Comitê do São José dos Dourados.  Após ampla discussão a Deliberação 69 
CBH-SJD referente à inclusão dos municípios é colocada em votação nominal, onde foram somados 11 70 
votos favoráveis, 12 votos contrários e 04 abstenções.  Sr. Davi informou que considerando a votação, a 71 
deliberação não foi aprovada.  Seguindo a pauta foi apresentada pelo Eng José Roberto Bois, 72 
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, o processo e procedimentos de analise 73 
dos projetos, relatou os projetos habilitados, informou ainda que foram protocoladas 19 solicitações, 74 
onde após análise 3 solicitações não foram habilitadas e 16 habilitadas. Relatou ainda que a demanda 75 
total foi de R$ 1.246.527,89; Valor da Contrapartida de R$ 330.002,02 e Valor FEHIDRO, R$ 76 
1.576.529,91; informou ainda que o recurso disponível como a cota parte do CBH-SJD contempla todos 77 
os empreendimentos habilitados, havendo um saldo remanescente de R$ 581.169,45 e após apreciação 78 
da Câmara Técnica propos a abertura de prazo para adequação das solicitações não pontuadas e 79 
posteriormente realização de uma nova Reunião Ordinária para aplicação do saldo remanescente.  Na 80 
seqüência passou a palavra para o Eng. Ranzani para esclarecimentos adicionais e leitura da 81 
DELIBERAÇÃO CBH-SJD 46 que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá 82 
outras providências”. Na seqüência o Presidente Sr. Davi colocou a Deliberação em discussão.  Após 83 
ampla discussão e esclarecimentos quanto às solicitações não habilitadas, Sr. Davi retomou a palavra e 84 
colocou em votação, sendo DELIBERAÇÃO CBH-SJD aprovada pelos membros presentes.  Na 85 
seqüência considerando a proposta da Câmara Técnica apresentada pelo Eng Bois de abertura de prazo 86 
para apresentação de novas solicitações e adequação das solicitações não pontuadas, onde serão 87 
seguidos os mesmos critérios adotados para indicação de prioridades FEHIDRO/2007, e posteriormente 88 
será marcado uma plenária para deliberar sobre o saldo remanescente, o Sr. Davi abriu a palavra para 89 
manifestações e colocou em votação a Deliberação CBH-SJD 47 que fixa novo prazo para 90 
apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2007, 91 
sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando prosseguimento o Secretário Executivo, Eng. 92 
Ranzani esclareceu o processo de renovação dos membros para o Biênio 2007-2009, relatando os 93 
procedimentos para realização da assembléia que ocorreu no dia nove de março de 2007 na SABESP 94 
de Jales, onde cada segmento reuniu-se separadamente e indicaram a composição para plenária e seu 95 
representante para compor a Diretoria.  Seguindo a pauta foi apresentada a DELIBERAÇÃO CBH-SJD 96 
48 que “Homologa composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 97 
2007/2009”. Eng. Ranzani, relatou a indicação da Assembléia da Sociedade Civil para compor o 98 
Segmento para o Biênio 2007-2009, e fez a leitura da minuta da deliberação. O Presidente colocou a 99 
Deliberação em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Eng. 100 
Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-SJD 49 que “Homologa composição do segmento 101 
municípios para o mandato do biênio 2005/2007” relatando a indicação da Assembléia dos 102 
Municípios e fez a leitura da minuta da deliberação. O Sr. Davi colocou a Deliberação em discussão e 103 
votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando continuidade o Eng. Ranzani apresentou a 104 
DELIBERAÇÃO CBH-SJD 50 que “Homologa composição da Câmara Técnica de Planejamento e 105 
Avaliação e dá outras providências – Biênio 2007/2009” esclarecendo que a composição foi proposta 106 
na Reunião de Segmentos e na seqüência fez a leitura da minuta da deliberação. O Sr. Davi colocou a 107 
Deliberação em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Seguindo a pauta foi 108 
apresentada pelo Eng. Ranzani a DELIBERAÇÃO CBH-SJD que “Elege e empossa diretoria para o 109 
mandato do biênio 2007/2009 e dá outras providências”. Relatou a indicação das Assembléias dos 110 
Segmentos para compor a Diretoria do CBH-SJD sendo indicado para Presidente: David José Martins 111 
Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema; Vice Presidente: Adaulto Luiz Lopes, do 112 
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Sindicato Rural de Santa Fé do Sul; Secretário Executivo: Antonio José Tavares Ranzani, do DAEE – 113 
Departamento de Águas e Energia Elétrica e para Secretária Executiva Adjunta: Fabiana Zanquetta de 114 
Azevedo do DAEE.  Eng Ranzani esclareceu que para representantes junto ao Fórum Paulista de 115 
Comitês a indicação será a própria Diretoria, e a indicação para o 7º Grupo, CBH-TG e CBH-SJD, para o 116 
CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos e para o CONESAN – Conselho Estadual de 117 
Saneamento em conformidade com a Assembléia do Segmento Municípios dos referidos Comitês ficam 118 
indicados para o CRH: Titular: Prefeito de Santa Fé do Sul – Sr. Itamar Borges, e Suplente: Prefeito de 119 
Tabapuã – Sr. Jamil Seron; para o CONESAN: Titular: Prefeito de Olímpia – Dr.Luiz Fernando Carneiro, 120 
Suplente: Prefeito de Jales – Sr. Humberto Parini alternando-se os representantes entre os dois Comitês, 121 
conforme decidido nas assembléias do segmento dos municípios.  O Sr. Davi retomou a palavra para 122 
manifestações.  O Sr. João Sérgio de Ribeiro, representante da APRUMA, solicitou a palavra colocando-123 
se como candidato a representante do Segmento Sociedade Civil para compor a Diretoria do Comitê.  O 124 
Eng. Ranzani informou que foi realizada a reunião do Segmento e que foi indicado o Sr. Adaulto Luiz 125 
Lopes, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, para compor a Diretoria.  Sr. Davi abriu a 126 
palavra para manifestações e após ampla discussão, colocou em votação a DELIBERAÇÃO CBH-SJD 127 
51 que elege e empossa diretoria para o mandato do biênio 2007/2009 e dá outras providências, 128 
sendo aprovada, pelo maioria dos membros votantes.  Na seqüência o Sr. Davi declarou empossado os 129 
novos membros e a Diretoria e abriu a palavra para manifestação da mesa diretora.  Sr. Adauto iniciou 130 
sua fala dizendo que não se sentia confortável com a situação e para tanto, renunciou ao cargo de vice-131 
presidente.  Sr. Davi retomou a palavra lamentando o ocorrido e dizendo que a será conduzida ao 132 
processo de indicação do representante da Sociedade Civil junto a Diretoria do Comitê o mais breve 133 
possível.  Eng. Ranzani solicitou a palavra também lamentando o ocorrido já que todo o procedimento de 134 
indicação para compor o Comitê seguiu os tramites regimentais. Ato continuo disse que estar como 135 
Secretário Executivo juntamente com toda a equipe do DAEE, neste Biênio que finda, foi um grande 136 
aprendizado e é evidente o crescimento e o amadurecimento do Comitê. Um dos grandes avanço do 137 
Biênio foi a elaboração do Plano de Bacia e que será discutido nas próximas reuniões, visando sua 138 
aprovação junto a plenária. Concluiu dizendo que está plenária foi um grande exercício de democracia.  139 
O Sr. David abriu a palavra para manifestações, não havendo mais nada a ser tratado, agradeceu ao 140 
Prefeito de Jales, Humberto Parini e a Presidente da Câmara Municipal de Jales, Aracy de Oliveira 141 
Murari Cardozo, pela receptividade e apoio para a realização da reunião, na seqüência encerrou a 142 
reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes e desejando sucesso neste novo 143 
Biênio.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária executiva adjunta, lavrei a presente ata. Jales, 144 
trinta de março de dois mil e sete, que contou com a presença de 28 (vinte e oito) membros habilitados e 145 
votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-SJD para aprovação na 146 
reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP, as Deliberações aqui 147 
aprovadas:  Ata da 22ª Reunião Ordinária CBH-SJD;  DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 45/2007 DE 148 
30/03/2007 - Aprova a redação para o novo Estatuto do CBH-SJD; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 149 
46/2007 - Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências; Deliberação 150 
CBH-SJD N o 47/07 DE 30/03/2007 - Fixa prazos para apresentação de documentação visando 151 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2007; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 48/2007 DE 152 
30/03/2007 - Homologa composição do segmento municípios para o mandato do biênio 2007/2009; 153 
DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 49/2007 DE 30/03/2007 - Homologa composição do segmento Sociedade 154 
Civil para o mandato do biênio 2007/2009; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 050/2007 DE 30/03/2007 - 155 
Indica a composição da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para o biênio 2007-2009 e dá 156 
outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 51/2007 DE 30/03/2007 - Elege e empossa diretoria 157 
para o mandato do biênio 2007/2009 e dá outras providências. 158 
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