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Ata da 24ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (20/07/2007): Aos 20 (vinte) dias do mês de julho do ano 1 

de 2007, às 14:30 horas, deu-se inicio à 24ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 2 

São José dos Dourados, na Câmara Municipal de Jales.   Compuseram a mesa, Sr David José Martins 3 

Rodrigues, Prefeito Municipal de São João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Eng. Antônio José 4 

Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario Executivo do CBH-SJD; Fabiana 5 

Zanquetta de Azevedo, representante do DAEE e Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD.   O Sr. 6 

Davi, Presidente do Comitê, informou que a reunião contava com 23 (vinte e três) membros do Comitê, 7 

dos 39 membros com direito a voto, ou seja, o número regimental, e declarou aberta a reunião saudando 8 

todos.  Agradeceu a Presidente da Câmara Municipal de Jales, Prof. Aracy de Oliveira Murari Cardozo, 9 

pela cessão do espaço.  Na seqüência o Presidente do CBH-SJD, Sr. David submeteu à plenária a Ata 10 

da 23ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi 11 

enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo 12 

aprovada pelos membros presentes.   O Sr. David relatou as principais atividades da Presidência desde 13 

a ultima reunião plenaria, destacando o café da manhã promovido com o Secretário do Meio Ambiente 14 

Xico Graziano, onde foi passado para os representantes municipais que compõem a Diretoria dos 15 

Comitês, as diretrizes da SMA para os recursos hídricos.  Relatou que no dia 03 de julho aconteceu em 16 

São Paulo o evento de assinatura do Protocolo de adesão ao Projeto Município Verde.  Informou ainda 17 

que acontecerá no próximo dia 25 a posse dos Conselheiros no CRH, ressaltou que são nossos 18 

conselheiros, o Prefeito Itamar Borges, de Santa Fé do Sul como Titular e o Prefeito Jamil Seron, de 19 

Tabapuã como Suplente.  O Eng. Ranzani apresentou as principais atividades da Secretaria Executiva, 20 

destacando a Reunião com a Coordenadora de Recursos Hídricos, Sra Rosa Maria Mansini.  Esclareceu 21 

que na última reunião foi protocolada uma CARTA EDRJL/086/2007, assinada pelo Engenheiro Osmar 22 

Guimarães, solicitando esclarecimentos sobre o CONTRATO FEHIDRO Nº 023/2000 do Sindicato Rural 23 

de Santa Fé do Sul, considerando que a carta foi lida em plenário efetuou a leitura do oficio resposta OF. 24 

CBH-SJD Nº. 029/2007.   Informou ainda que no próximo dia 07 de agosto o Comitê completará 10 anos 25 

de instalação e deu abertura aos membros para apresentação de sugestões.  Na seqüência foi 26 

apresentado o procedimento para fundamentação técnica e financeira para a indicação da cobrança 27 

pelo uso da água na Bacia do São José dos Dourados, esclarecendo que a Câmara Técnica de 28 

Planejamento e Avaliação do CBH-SJD terá que analisar e discutir o tema e propor encaminhamentos 29 

para aprovação em plenária.  Propôs ainda o envio de um oficio para a Coordenadoria de Recursos 30 

Hídricos (CRHi) solicitando apoio institucional, técnico e financeiro.  Na seqüência o Presidente Davi 31 

prestou esclarecimentos sobre os procedimentos para a cobrança enfatizando a necessidade de ampliar 32 

a discussão para todos os setores.  Após ampla discussão e esclarecimentos sobre os procedimentos, o 33 

Sr. Davi retomou a palavra e colocou em votação, o encaminhamento de um oficio dirigido a CRHi 34 

solicitando apoio institucional, técnico e financeiro para a discussão da Cobrança na Bacia do São José 35 

dos Dourados, sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando continuidade o Sr. Davi passou a 36 

palavra ao Eng. Ranzani para ler os nomes dos novos membros da Câmara Técnica de Planejamento e 37 

Avaliação do Comitê.   O Eng. Ranzani efetuou a leitura e informou que a Câmara Técnica já se reuniu e 38 

indicou para sua coordenação o Eng.  Fernando Jesus Carmo representante da Prefeitura Municipal de 39 

Santa Fé do Sul.  O Sr. Davi retomou a palavra, deu posse aos novos membros e ao Coordenador da 40 

Câmara Técnica, e convidou o Eng. Fernando para compor a mesa.  Na seqüência agradeceu a 41 

dedicação dos membros da Câmara Técnica do Biênio anterior em especial ao Eng. Bois que coordenou 42 

os trabalhos.  O Eng. José Roberto Bois solicitou a palavra.  Iniciou sua fala relatando os trabalhos para 43 

a instalação do Comitê e o percurso em seus 10 anos, agradeceu a oportunidade de participar deste 44 

processo colocando-se a disposição.  Eng Davi retomou a palavra agradecendo a dedicação do Eng. 45 

Bois e propôs uma moção relatando seu relevante serviço prestado.  Na seqüência passou a palavra 46 

para o Eng. Fernando para esclarecimentos e leitura da DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 52/2007 que 47 

“Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências” referente a 2ª 48 

Chamada de recursos, onde foram indicados os 7 (sete) projetos pontuados dos 8 (oito) protocolados. 49 

Na seqüência o Presidente Sr. Davi colocou a Deliberação em discussão.  Após ampla manifestação do 50 

plenário, discussão e esclarecimentos, Sr. Davi retomou a palavra e colocou em votação, sendo 51 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 52/2007 aprovada pelos membros presentes.  O Eng. Fernando 52 

esclareceu que o Comitê dispõe ainda de um saldo remanescente no montante de R$ 361.538,41, e 53 

considerando o saldo, propõe a abertura de prazo para apresentação de novas solicitações e adequação 54 

das solicitações não pontuadas, onde serão seguidos os mesmos critérios adotados para indicação de 55 

prioridades FEHIDRO/2007, o Sr. Davi abriu a palavra para manifestações, e após ampla discussão ficou 56 
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estabelecido o prazo de 10/08 a 20/08/2007 para protocolo das novas solicitações e de 27/08 a 57 

31/08/2007 para analise, avaliação, pontuação, proposta de hierarquização das solicitações 58 

protocolados, de acordo com os critérios estabelecidos pela Deliberação CBH- SJD nº 43/2006 de 59 

28/11/2006;  e colocou em votação a Deliberação CBH-SJD Nº 53/07 DE 20/07/2007 que “Fixa prazos 60 

para apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 61 

2007” sendo aprovada pelos membros presentes.   Na seqüência o Sr. Davi esclareceu que 62 

considerando a renuncia do cargo de vice-presidente do Comitê, do Sr. Adaulto Luiz Lopes, houve a 63 

necessidade de convocação de nova Assembléia do Segmento para indicação de seu representante 64 

para compor a Diretoria.  O Eng. Ranzani informou que foi realizada a reunião do Segmento e que foi 65 

indicado o Sr. Adaulto Luiz Lopes, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, para compor a 66 

Diretoria.  Sr. Davi abriu a palavra para manifestações e não havendo, colocou em votação a 67 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 54/2007 DE 20/07/2007 que “Elege e empossa diretoria para o 68 

mandato do biênio 2007/2009 e dá outras providências” sendo aprovada, pela maioria dos membros 69 

votantes.  Na seqüência o Sr. Davi declarou empossado o vice-presidente, convidou o Sr. Adaulto para 70 

compor a mesa diretora e abriu a palavra para sua manifestação.  Dentro do item outros assuntos, o Sr. 71 

Davi solicitou ao representante da CETESB, Eng. Silvio Beraldi e do DEPRN, José Orlando Mastrocola 72 

Lopes, uma breve manifestação sobre a implantação da Agência Unificada CETESB/DEPRN. O Eng. 73 

Sílvio informou que a unificação visa facilitar e agilizar a administração da questão ambiental, na 74 

seqüência passou a palavra para Eng. José Orlando, que esclareceu que trata-se de um dos projetos 75 

estratégicos do Estado, visando agilidade e rigor no licenciamento ambiental, sendo um novo 76 

instrumento de trabalho, na nossa região teremos 3 agências, sendo elas São José do Rio Preto, 77 

Votuporanga e Jales.  O Sr. Davi agradece a manifestação.   O Sr. David abriu a palavra para 78 

manifestações, não havendo mais nada a ser tratado, agradeceu ao Prefeito de Jales, Humberto Parini e 79 

a Presidente da Câmara Municipal de Jales, Aracy de Oliveira Murari Cardozo, pela receptividade e 80 

apoio para a realização da reunião, na seqüência encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros 81 

e convidados presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária executiva adjunta, lavrei a 82 

presente ata. Jales, vinte de julho de dois mil e sete, que contou com a presença de 29 (vinte e nove) 83 

membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-84 

SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP, 85 

as Deliberações aqui aprovadas: Ata da 23ª Reunião Ordinária CBH-SJD; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 86 

52/2007 - Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências. Deliberação 87 

CBH-SJD N o 53/07 DE 20/07/2007 - Fixa prazos para apresentação de documentação visando 88 

obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2007. DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 54/2007 DE 89 

20/07/2007 - Elege e empossa diretoria para o mandato do biênio 2007/2009 e dá outras providências. 90 
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