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Ata da 25ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (18/09/2007): Aos 18 (dezoito) dias do mês de 1 

setembro do ano de 2007, às 14:30 horas, deu-se inicio à 25ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no Centro de Cultura de Jales.  Compuseram a mesa, Sr 3 

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

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

SJD; Eng. Antônio José Tavares Ranzani, Diretor do DAEE – Bacia Turvo/Grande e Secretario 6 

Executivo do CBH-SJD; Eng. Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de 7 

Planejamento representante da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul,  e Fabiana Zanquetta de 8 

Azevedo, representante do DAEE, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD.  O Sr. Davi, Presidente 9 

do Comitê, informou que a reunião contava com 20 (vinte) membros em segunda chamada do Comitê, 10 

dos 39 membros com direito a voto, ou seja, o número regimental, e declarou aberta a reunião 11 

saudando todos.  Na seqüência o Presidente do CBH-SJD, Sr. David submeteu à plenária a Ata da 24ª 12 

Reunião Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi 13 

enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo 14 

aprovada pelos membros presentes.  O Sr. David informou que em 21 de agosto de 2007 no município 15 

de Jales a Equipe Técnica do Município Verde promoveu Reuniões de Trabalho para fornecer maiores 16 

informações acerca do Projeto, onde esclareceu as dúvidas dos Interlocutores sobre a elaboração do 17 

Plano de Ação.  O Eng. Ranzani apresentou as principais atividades da Secretaria Executiva, 18 

destacando a participação na Jornada do aqüífero Guarani em Bauru entre os dias 22 a 24 de agosto, 19 

onde  foi apresentado dos usos do Aqüífero na Bacia do São José dos Dourados, ato continuo relatou 20 

as atividades desenvolvidas na  Oficina de Gestão que aconteceu em São Pedro, entre os dia 11 e 13, 21 

onde reuniram-se representantes dos 21 Comitês de Bacias Hidrográficas e órgãos gestores.  Na 22 

seqüência foi apresentado os andamentos da discussão da cobrança pelo uso da água na Bacia do 23 

São José dos Dourados, esclarecendo que a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH-24 

SJD deverá discutir a questão e apresentar uma proposta na última plenária do CBH-SJD do ano de 25 

2007 para encaminhamento junto ao CRH -  Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  Na seqüência o 26 

Presidente Davi esclareceu sobre os procedimentos para a cobrança enfatizando a necessidade de 27 

ampliar a discussão para todos os setores.  Após ampla discussão e esclarecimentos sobre os 28 

procedimentos, o Sr. Davi retomou a palavra e colocou em votação, o encaminhamento de um oficio 29 

dirigido a CRHi solicitando apoio institucional, técnico e financeiro para a discussão da Cobrança na 30 

Bacia do São José dos Dourados, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência passou a 31 

palavra para o Eng. Fernando para esclarecimentos e leitura da DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 55/2007 32 

que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências” referente a 33 

3ª Chamada de recursos, onde foram indicados os 4 (quatro) projetos.  O Coordenador da Câmara 34 

Técnica apresentou os projetos protocolados e descreveu o processo de análise.  Na seqüência o 35 

Presidente Sr. Davi colocou a Deliberação em discussão.  Após ampla manifestação do plenário, 36 

discussão e esclarecimentos, Sr. Davi retomou a palavra e colocou em votação, sendo DELIBERAÇÃO 37 

CBH-SJD Nº 55/2007 aprovada pelos membros presentes.  O Eng. Fernando esclareceu que o Comitê 38 

dispunha ainda de um saldo remanescente no montante de R$ 132.510,12 e considerando o prazo 39 

limite para indicação, conforme o Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, não havia 40 

tempo hábil para abertura de prazos informando ainda que este valor irá compor os Recursos 41 

FEHIDRO/2008.   O Sr. David abriu a palavra para manifestações, e após amplo debate sobre a 42 

necessidade de elaboração de indicadores para avaliação da aplicação dos Recursos FEHIDRO na 43 

bacia, informou que o Comitê deverá estudar a questão para a elaboração dos indicadores e lembrou 44 

que o Plano Estadual de Recursos Hídricos já recomenda a utilização de indicadores. Não havendo 45 

mais nada a ser tratado, agradeceu ao Prefeito de Jales, Humberto Parini, pela receptividade e apoio 46 

para a realização da reunião e encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados 47 

presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, secretária executiva adjunta, lavrei a presente ata. 48 

Jales, vinte de julho de dois mil e sete, que contou com a presença de 26 (vinte e seis) membros 49 

habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-SJD para 50 

aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP, as 51 

Deliberações aqui aprovadas: Ata da 23ª Reunião Ordinária CBH-SJD; DELIBERAÇÃO CBH-SJD Nº 52 

55/2007 - Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências. 53 

 54 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (232), terça-feira, 11 de dezembro de 2007 55 


