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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 04/03/2004 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de março do ano de 2004, às 14:00 h, deu-se inicio à 24ª Reunião Ordinária do 1 

CBH-TG nas dependências do Centro de Convenções da ACIRP – Associação Comercial e Industrial de São 2 

José do Rio Preto, situada na Av Bady Bassit nº 4052, São José do Rio Preto/SP.  Foram convidados para 3 

compor a mesa, Eng. Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e 4 

Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; Eng. Antonio José Tavares Ranzani, Diretor 5 

Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE/BTG e Secretario Executivo do CBH-TG, Arq. 6 

Fabiana Zanquetta de Azevedo, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE/BTG e 7 

Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG; e o Eng. Antonio Osmar Fontana, representante da SABESP e 8 

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos – CT-PLAGRHI.  9 

Presentes 33 (trinta e três) membros do Comitê dos 54 membros votantes, ou seja, o número regimental para 10 

realização da Plenária. O Presidente do CBH-TG, Eng. Germano deu inicio à 24ª Reunião Ordinária do CBH-11 

TG agradecendo a presença dos membros e convidados presentes, agradece ainda a ACIRP na pessoa do 12 

seu Presidente, Dr. Osvaldo Graciani que gentilmente nos cedeu o Centro de Convenções para realização 13 

desta reunião.  Na seqüência submeteu à plenária a Ata da 9ª Reunião Extraordinária do CBH-TG, sugerindo a 14 

dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi 15 

colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Dando continuidade Eng. 16 

Germano passa a palavra para o Secretario Executivo, Eng Ranzani para os informes gerais, que Informa 17 

sobre o Curso de Capacitação Técnica Modulo I, para representantes de Comitês de Bacias Hidrográficas do 18 

Estado de São Paulo, que acontecerá em Araçatuba nos dia 29 e 30 de março. Para inscrições e maiores 19 

informações entrar em contato com a Arq. Fabiana na Secretaria Executiva do CBH-TG.  Na seqüência informa 20 

que as questões tratadas na ultima reunião referente às colocações do representante da CIESP em 21 

Araraquara, foram relatadas ao representante da CIESP de São José do Rio Preto, Sr. Pedro Rodrigues, que 22 

disse desconhecer o assunto, mas que entraria em contato com a CIESP/Araraquara para esclarecimentos.  23 

Dando continuidade aos informes Eng Ranzani passa a palavra para a Arq Fabiana para falar sobre a 24 

Campanha da Fraternidade da CNBB; inicia dizendo que foi contatada para subsidiar a Diocese de São José 25 

do Rio Preto durante a Campanha da Fraternidade cujo tema é Água e Fraternidade e o lema é “Água Fonte de 26 

Vida”. Durante as ultimas semanas realizou diversas palestras e que já tem mais algumas agendadas, e que 27 

está a disposição para passar as palestras caso algum membro queira trabalhar o tema em sua comunidade.  28 

Para os informes da Presidência, o Eng. Germano explana sobre a importância da representação do Comitê 29 

junto ao Conselho Estratégico de Água e Esgoto de São José do Rio Preto; informa ainda que no dia 22 de 30 

março será comemorado o Dia Mundial da Água e solicita que os municípios se mobilizassem para realizar 31 

eventos sobre o tema. Para concluir relata os trabalhos apresentados pela CPTI sobre os estudos de 32 

desenvolvimento sócio-econômico que está em fase final, enfatizando sua importância para os recursos 33 

hídricos. Na seqüência a Secretária Executiva Adjunta, Arq. Fabiana relata o processo de aprovação dos 34 

Critérios de Pontuação, protocolo de solicitações, e sobre o processo de pontuação, o Eng Ranzani 35 

complementa relatando situações especiais e particularidades que aconteceram, em especial papel da 36 

Secretaria Executiva no ato do protocolo. Dando seqüência na pauta a palavra é passada para o Coordenador 37 

da CT-PLAGRHI, Eng. Antônio Osmar Fontana, para relatar o processo de análise e avaliação das solicitações 38 

de Recursos FEHIDRO/2004 realizada Câmara Técnica, informando que foram protocolados 52 pleitos onde 39 

temos 18 solicitações que não foram pontuados, 1 desistente e 33 habilitados. Continua sua fala apresentando 40 

os projetos não pontuados e suas respectivas justificativas, e a priorização com a aplicação dos Recursos do 41 

FEHIDRO. Na seqüência Eng. Germano abre a palavra para manifestações referentes a pontuação das 42 

solicitações. Sr. Orivaldo Brunini, representante da FUNDAG, coloca-se enfatizando o sério trabalho do CBH-43 

TG, não concordando com a justificativa apresentada referente a não pontuação da solicitação da FUNDAG.  44 

Coloca-se relatando as outras vezes que pleitearam o recurso e não foram pontuadas e para tanto solicita que 45 

seja revista a avaliação. Eng. Fontana, coordenador CT-PLAGRHI, coloca-se dizendo que o termo de 46 

referência não explicitava pontos importantes, o que subsidiaria a análise da solicitação e conclui dizendo que 47 

se a plenária achar por bem a solicitação será reavaliada. O Prof. Samir Felício Barcha, representante do 48 

ROTARY Norte, coloca-se sobre a solicitação da FUNDAG, baseando-se nas colocações feitas, entende que a 49 

solicitação não apresentou com clareza o objetivo, já que o representante da FUNDAG está justificando as 50 

questões que foram levantadas pela CT-PLAGHI. Conclui dizendo que o argumentos referentes ao custo e tipo 51 

de equipamentos, no seu entender não justifica a não pontuação, mas sim o fato da solicitação não apresentar 52 
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conteúdo mínimo para avaliação de alguns itens relacionados ao projeto, como a descrição do curso.  Sr. 53 

Adilson Luiz Campos, prefeito municipal de Fernandópolis, coloca-se justificando que a solicitação de 54 

Fernandópolis tem o equipamento principal e sua operação com característica diferente da solicitação da 55 

FUNDAG não podendo, portanto, ser comparada.  Sr. Secretário Municipal de Agricultura de São José do Rio 56 

Preto, Eng. Agrônomo Lourival Pires Fraga,  no ato representado o Sr. Prefeito Municipal de Rio Preto, coloca-57 

se dizendo não estar impressionado com a não pontuação dos projeto, considerando que o município de São 58 

José do Rio Preto não está sendo pontuado pelo segundo ano consecutivo por questões administrativas. 59 

Solicita a palavra o Capitão Rogério de Oliveira Xavier, representante da Policia Ambiental, que questiona o 60 

indeferimento da solicitação feita pela Policia Ambiental, em especial o que trata do ART. 27 do Manual de 61 

Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, já que a mesma solicitação está aprovada em outros CBHs.  Eng. 62 

Fontana esclarece que o Artigo referido trata da não liberação dos Recursos a Fundo Perdido para aquisição 63 

de bens desde que o mesmo seja indispensável para a realização da atividade, o que não está claro na 64 

proposta. O Capitão Rogério justifica a colocação do Eng. Fontana, e solicita a revisão da análise. Solicita a 65 

palavra a Sra Norma Maia, representante da PM de Mirassol, solicitando maiores esclarecimentos referente à 66 

desclassificação do pleito desta Prefeitura. O Eng. Fontana, justifica sob aspectos técnicos da solicitação. A 67 

Sra Norma, coloca-se que o seu projeto está devidamente justificado baseado do Plano de Manejo elaborado, 68 

solicitando a revisão da solicitação e a Arq. Fabiana complementa a informação dizendo que entre os 69 

documentos administrativos apresentados, um deles não foi protocolado dentro do prazo, caracterizando o 70 

projeto como não completo sob a ótica administrativa. O Sr. João Batista Alves, Prefeito Municipal de Onda 71 

Verde, diz que seu projeto não foi pontuado por não apresentar documentos administrativos, pedindo revisão 72 

das solicitações cuja desclassificação foi fundamentada na ausência de documentos administrativos. O  Eng 73 

Germano, explica que foram aprovados critérios em plenária, e entre eles um roteiro mínimo para protocolo de 74 

solicitações, entende que a não apresentação de um dos itens acarreta a não pontuação da solicitação.  Sr. 75 

Dirceu Ortega representante da Associação Amigos da Represa e Coordenador Adjunto da CT-SAN coloca-se 76 

enfatizando a ação do Comitê e da sua seriedade, dizendo que no período que participou do CBH-TG observou 77 

o perfil técnico e transparente, de toda a diretoria. O Sr. Adilson Luiz Campos, prefeito municipal de 78 

Fernandópolis, informa que na qualidade representante do Grupo 7º no CRH, esteve na reunião que deliberou 79 

recursos aos CBHs, e o CBH-TG foi citado como um dos Comitês que aplica o recurso com maior agilidade.  O 80 

Presidente, Eng. Germano, coloca-se dizendo que a elaboração dos critérios, pontuação e priorização em 81 

plenária são transparentes e públicas, contando com a participação dos próprios membros, dizendo ainda que 82 

os recursos insuficientes faz com que projetos bons não sejam pontuados ou contemplados, fazendo com que 83 

entidades integras que vem desenvolvendo trabalhos sérios não consigam ser contempladas, assim como 84 

todas as entidades que se manifestaram até o momento. Após diversas manifestações foi definida duas 85 

propostas a serem votadas: Proposta 1, aprovação da proposta apresentada na integra; Proposta 2, 86 

reavaliação da solicitação da FUNDAG.  Após votação nominal obtivemos o seguinte resultado: Proposta 1 87 

com 33 votos e a Proposta 2 com 3 votos, prevalecendo assim a proposta 1.  Dando seqüência a pauta o Eng 88 

Ranzani fez a leitura da DELIBERAÇÃO CBH-TG N.º 100/2004 – “Indica prioridades de investimento do 89 

FEHIDRO/2004 e dá outras providências”, solicitando a inclusão de artigo que trata da divulgação dos estudos 90 

financiados pelo CBH-TG, através do protocolo de cópia do estudo junto ao Comitê. O Eng. Germano colocou 91 

em votação esta deliberação, abriu a palavra para manifestações, não havendo mais manifestações, foi 92 

aprovada por unanimidade.  Como último item da pauta, a Arq. Fabiana apresenta cronograma para 93 

substituição da Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, e Cronograma Físico-financeiro propondo a data limite 94 

para substituição dos documentos relacionados até dia 15 de março, segunda-feira.  O Eng. Germano colocou 95 

em votação a proposta de data, abriu a palavra para manifestações, não havendo mais manifestações, sendo 96 

aprovado.  O Eng. Germano, abre a palavra para manifestações, não havendo, e nada mais a ser tratado, 97 

encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes.  Eu, Fabiana Zanquetta de 98 

Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata. São José do Rio Preto, em quatro de março do 99 

ano de dois mil e quatro, que contou com a presença de 37 (trinta e sete) membros do Comitê, sendo 100 

posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a 101 

esta Ata, para publicação junto ao DOESP a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-TG N.º 100/2004 de 102 

04/03/2004 – “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2004 e dá outras providências”. 103 

 104 

Publicado no DOESP – Poder Executivo Seção II 105 

Volume 114 - Número 58 - São Paulo, sexta-feira, 26 de março de 2004 106 


