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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 15/12/2004 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2004, às 15:00 h, deu-se inicio à 25ª 1 

Reunião Ordinária do CBH-TG nas dependências do Ipê Park Hotel, situado na Rodovia 2 

Washington Luis, Km 428 - São José do Rio Preto / Cedral - SP. Foram convidado para 3 

compor a mesa o Engº Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade dos 4 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG, o 5 

Engº Antonio José Tavares Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e Energia 6 

Elétrica - DAEE/BTG e Secretario Executivo do CBH-TG, a Arq. Fabiana Zanquetta de 7 

Azevedo, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e 8 

Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG e o Engº Antonio Osmar Fontana, representante 9 

da SABESP e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 10 

Recursos Hídricos – CT-PLAGRHI. Presentes 27 (vinte e sete) membros dos 54 membros 11 

votantes, ou seja, o número regimental para realização da Plenária. O Presidente do CBH-12 

TG, Engº Germano declarou aberta a 25ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros 13 

e convidados presentes. Na seqüência submeteu à plenária a Ata da 24ª Reunião Ordinária 14 

do CBH-TG, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato 15 

da convocação a todos os membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada 16 

pelos membros presentes. Dando continuidade o Engº Germano relatou o andamento do 17 

Programa pelo Uso Racional da Água e apresentou proposta para as atividades 18 

comemorativas, alusivas aos 10 anos de instalação do CBH-TG, para o ano de 2005.  19 

Dando seqüência na pauta o Secretário Executivo, Engº Ranzani relatou as atividades da 20 

Diretoria do CBH-TG e a participação em eventos durante o ano de 2004. Dentre as 21 

atividades desenvolvidas ressaltou-se a 2ª parte do Curso de Capacitação Técnica a ser 22 

promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Encontro Nacional de Comitês 23 

realizado em Gramado/RS, o Encontro Estadual de Comitês promovido pelo Fórum Paulista 24 

em Praia Grande/SP onde o CBH-TG esteve presente na comissão organizadora e através 25 

da participação de alguns membros, o Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste em São 26 

Luiz/MA onde foram apresentadas as atividades de mobilização realizadas pelo CBH-TG, e 27 

por fim a participação do Comitê no processo de formação do Comitê Federal do Grande.  28 

Em seguida a palavra foi passada para a Secretaria Executiva Adjunta, Arq. Fabiana, que 29 

apresentou um levantamento, quanto ao andamento, dos empreendimentos contemplados 30 

pelo Colegiado no período de 1996 a 2004. Na seqüência a Engª Márcia Regina Brunca 31 

Garcia, técnica responsável pelos trabalhos regionais da elaboração do Relatório de 32 

Situação dos Recursos Hídricos do CBH-TG, que vem sendo elaborado pelo IPT – Instituto 33 

de Pesquisa Tecnológica, relatou os trabalhos realizados em especial o retorno dos 34 

questionários. Informou ainda que até aquela data, 44 questionários retornaram, faltando 35 

ainda 22 municípios e conclui enfatizando a necessidade da colaboração de todos visando a 36 

consistência dos dados e a representação do quadro real da situação dos recursos hídricos 37 

nos municípios e na bacia do Turvo/Grande. Seguindo a pauta a Arq. Fabiana apresentou 38 

aos membros um questionário que foi distribuído, e que objetivava a auto-avaliação do CBH-39 

TG, esclarecendo que as respostas norteariam as atividades do Comitê e traçaria um perfil 40 

geral dos membros e da condução dos trabalhos. Os resultados serão apresentados na 41 

próxima reunião plenária. Solicitou ainda que o questionário fosse preenchido durante a 42 

plenária e entregue ao final da reunião. O Eng. Germano manifestou-se sobre a importância 43 
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do preenchimento dos questionários, pois será possível estabelecer metas para o 44 

aprimoramento do Comitê. Neste momento foi aberta a palavra para os Coordenadores de 45 

Câmaras Técnicas do Comitê para relatarem os trabalhos realizados no ano de 2004.  46 

Dando seqüência na pauta o Engº Ranzani convidou a Engª Maria Cecília Andrade e Silva, 47 

Diretora do Centro de Gerenciamento de Recursos Hídricos do DAEE e membro da Câmara 48 

Técnica de Usos Múltiplos para relatar os trabalhos da CT-UM referente os procedimentos 49 

de estabelecimento de Bacia Crítica e a importância desta ação, considerando a criticidade 50 

quanto a relação demanda e disponibilidade de diversas bacias na UGRHI Turvo/Grande.  O 51 

Engº Ranzani complementou enfatizando as questões críticas que envolvem o uso de água 52 

nestas bacias, e solicitou a dispensa da leitura da DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 103/2004 – 53 

“Declara crítica a Bacia Hidrográfica do RIBEIRÃO AVANHANDAVA” e passou a palavra ao 54 

Engº Germano que abriu a palavra para manifestações. O representante da Ong Angico, Sr. 55 

Rubens Marcelo, relatou que a situação é critica no Alto Turvo e Rio Cachoeirinha, e que a 56 

disponibilidade de água esta visivelmente reduzindo, e associou a vários fatores, dentre eles 57 

o desmatamento e o aumento no número de usuários que muitas vezes não estão 58 

outorgados pelo DAEE, e desperdiçam água utilizando técnicas não adequadas. Concluiu 59 

dizendo que esta deliberação é essencial para o gerenciamento dos recursos hídricos na 60 

Bacia. O Engº Germano colocou a deliberação em votação, sendo aprovado pelos membros 61 

presentes. O prefeito Municipal de Bebedouro, Sr. Davi Perez Aguiar, solicitou a palavra 62 

para relatar sobre a mortandade de peixes ocorrido no Rio Turvo no mês de outubro. O Engº 63 

Germano retomou a palavra dizendo que foi realizado um encontro técnico que reuniu 64 

representantes da Policia Militar Ambiental e da CETESB para esclarecimentos sobre o 65 

ocorrido e os procedimentos adotados por estas instituições. Abriu-se à palavra para 66 

manifestações com ampla discussão entre os membros presentes sobre o tema. Dando 67 

continuidade o Secretário Executivo, passou a palavra para ao Coordenador da CT-68 

PLAGRHI, Engº Antonio Osmar Fontana para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara 69 

Técnica para elaborar os critérios de pontuação das solicitações de Recursos FEHIDRO, 70 

exercício 2005; o Engº Fontana destacou que o trabalho realizado pela Câmara Técnica 71 

baseou-se nos critérios já estabelecidos para exercício 2004, entendendo que os critérios 72 

adotados foram adequados. Para explicar e ampliar a discussão dos critérios propostos, leu 73 

a Deliberação na integra, e sempre que foi necessário prestou esclarecimentos. Em seguida 74 

o Engº Germano abriu a palavra para manifestações quanto ao conteúdo da DELIBERAÇÃO 75 

CBH-TG nº 104/2004 que “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 76 

FEHIDRO/2005 destinados à área do CBH-TG”. O prefeito Municipal de Bebedouro solicitou 77 

a palavra para propor que o Comitê deixe uma reserva estratégica que poderá ser utilizada 78 

em momentos críticos e emergenciais; o Engº Germano retomou a palavra dizendo que isso 79 

não é possível, pois o recurso FEHIDRO para ser liberado depende de trâmites e que a 80 

liberação do recurso não aconteceria na velocidade necessária para agir em momentos 81 

críticos. Após ampla discussão e esclarecimentos o Engº Germano colocou a deliberação 82 

em votação, sendo aprovado pelos membros presentes. Dando continuidade o Engº Ranzani 83 

juntamente com o Eng. Fontana, prestam esclarecimentos quanto a DELIBERAÇÃO CBH-84 

TG nº 105/2004, que fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de 85 

recursos junto ao FEHIDRO, informando que os prazos objetiva agilidade no processo de 86 

análise junto ao Agente Técnico e para assinatura dos contratos. Esclareceu ainda que será 87 

realizado um encontro técnico para orientação quanto à elaboração das solicitações de 88 

recursos FEHIDRO/2005. O Presidente Engº Germano colocou a Deliberação em discussão 89 

e votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Na seqüência o Engº Ranzani 90 
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esclareceu que a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais formou um grupo de trabalho 91 

que estudou a composição e atribuição das Câmaras Técnicas visando agilidade e maior 92 

participação e que este Grupo apresentou uma proposta que será apresentada pela Arq. 93 

Fabiana que compôs o grupo; foi apresentado pela representante do Grupo o seguinte 94 

elemento: com o intuito de maior agilidade as CT-PLAGRHI e CT-AI serão fundidas para 95 

este biênio em caráter experimental assim como a CT-UM e CT-AS. A CT-SAN permanece, 96 

considerando que o tema saneamento está sendo muito discutido. Concluiu-se ainda que as 97 

Câmaras Técnicas para maior agilidade e garantia da participação dos seus membros, terão 98 

número máximo de 6 representantes por segmento e cada entidade indicará apenas um 99 

representante, não havendo suplente. Engº Germano colocou em discussão o relatório 100 

proposto pelo Grupo Técnico da CT-AI, abriu a palavra para manifestações. Após ampla 101 

discussão e esclarecimentos, o tema foi colocado em votação, sendo aprovado pelos 102 

membros presentes, devendo as CTs seguir estes critérios para composição para o próximo 103 

Biênio. Na seqüência o Engº Ranzani informou que em conformidade com a Lei 7663/1991 104 

até 31 de março de 2005 o Comitê deverá indicar a Diretoria e a composição dos seus 105 

membros para plenário, para Biênio 2005 a 2007. A Sociedade Civil deverá se cadastrar 106 

visando à habilitação para representação junto ao Colegiado; solicita ainda a dispensa da 107 

leitura da DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 106/2004 - Estabelece calendário para as eleições 108 

para o mandato 2005/2007. O Engº Germano colocou-a em discussão, abriu a palavra para 109 

manifestações, após manifestações e esclarecimentos, a deliberação foi colocada em 110 

votação, sendo aprovado pelos membros presentes. Na seqüência da pauta o Eng. Ranzani 111 

apresenta a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 101/2004 de 13/05/2004 (Ad referendum) que 112 

“Estabelece procedimentos para solicitação de recursos FEHIDRO aos tomadores que estão 113 

implantando Sistema de Tratamento de Esgoto”, esclarecendo que esta deliberação foi uma 114 

solicitação da CETESB, Agente Técnico para garantir a priorização da ação já iniciada.  Eng. 115 

Germano colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações, não havendo 116 

manifestações, a deliberação colocada em votação, sendo aprovada pelos membros 117 

presentes.  Dando continuidade o Engº Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 118 

102/2004 de 16/08/2004 (Ad Referendum) que “Aprova aditamento de recursos Fehidro e 119 

prazo do contrato FEHIDRO nº121/2003, Prefeitura Municipal de Macedônia” esclarecendo 120 

que esta deliberação trata de aditamento ao empreendimento em execução considerando 121 

questões técnicas que justificaram a solicitação. Engº Germano colocou em discussão o 122 

tema, e abriu a palavra para manifestações, não havendo manifestações, a deliberação foi 123 

colocada em votação, sendo aprovada pelos membros presentes. O Engº Ranzani passa a 124 

palavra para a Arq. Fabiana que prestou uma homenagem aos prefeitos que estão 125 

encerrando seus mandatos, aos que foram reeleitos e aos que estão assumindo, 126 

agradecendo o apoio e desejando sucesso a todos; apresentou ainda um vídeo 127 

comemorativo, alusivo aos 9 anos do CBH-TG, em homenagem a todos os membros. O 128 

Engº Germano abre a palavra para manifestações, não havendo mais a ser tratado, 129 

encerrou a reunião, agradecendo a todos os membros e convidados presentes. Eu, Fabiana 130 

Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata. São José do Rio 131 

Preto, em quinze de dezembro do ano de dois mil e quatro, que contou com a presença de 132 

34 (trinta e quatro) membros do Comitê e 65 convidados, sendo posteriormente 133 

encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  134 

Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO 135 

CBH-TG Nº 101/2004 de 13/05/2004 (Ad referendum) - Estabelece procedimentos para 136 

solicitação de recursos FEHIDRO aos tomadores que estão implantando Sistema de 137 
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Tratamento de Esgoto; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 102/2004 de 16/08/2004 (Ad 138 

Referendum) - Aprova aditamento de recursos Fehidro e prazo do contrato FEHIDRO 139 

nº121/200, Prefeitura Municipal de Macedônia; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 103/2004 - 140 

Declara crítica a Bacia Hidrográfica do RIBEIRÃO AVANHANDAVA; DELIBERAÇÃO CBH-141 

TG Nº 104/2004 - Aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do 142 

FEHIDRO/2005 destinados à área do CBH-TG; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 105/2004 - Fixa 143 

prazos para apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao 144 

FEHIDRO; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 106/2004 - Estabelece calendário para as eleições 145 

para o mandato 2003/2005. 146 
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