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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 31/03/2005 

 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março do ano de 2005, às 14:00 h, deu-se inicio à 26ª Reunião 1 

Ordinária do CBH-TG nas dependências do Ipê Park Hotel, situado na Rodovia Washington Luis, Km 428 2 

- São José do Rio Preto / Cedral - SP.  Foram convidado para compor a mesa o Engº Germano 3 

Hernandes Filho, representante da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do 4 

Rio Preto e Presidente do CBH-TG, o Engº Antonio José Tavares Ranzani, Diretor Regional do 5 

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

Fabiana Zanquetta de Azevedo, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 7 

DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG e o Engº Antonio Osmar Fontana, representante 8 

da SABESP e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos 9 

– CT-PLAGRHI.  Presentes 30 (trinta) membros dos 54 membros votantes, ou seja, o número regimental 10 

para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Engº Germano declarou aberta a 26ª Reunião 11 

Ordinária do CBH-TG e saudou os membros e convidados presentes.  Na seqüência submeteu à plenária 12 

a Ata da 25ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista que ela 13 

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

aprovada pelos membros presentes.  Dando seqüência na pauta o Secretário Executivo, Eng. Ranzani 15 

relatou as atividades da Diretoria do CBH-TG, em especial a Reunião do GRUPO COFEHIDRO – MPO, 16 

que foi realizada em 08 de fevereiro e que está discutindo a nova redação do Manual de Procedimentos 17 

Operacionais.  Em seguida a palavra foi passada para a Secretaria Executiva Adjunta, Arq. Fabiana, que 18 

apresentou um levantamento, das atividades realizadas no Biênio 2003/2005, relatou ainda o andamento 19 

dos empreendimentos do CBH-TG e análise da auto-avaliação dos membros do CBH-TG.  Na seqüência 20 

o Eng. Ranzani esclareceu sobre os procedimentos para a renovação dos membros do CBH-TG, 21 

ressaltou os artigos da Lei 7663/1991 e do Estatuto do CBH-TG, que tratam da renovação dos membros, 22 

e informou ainda que cada um dos segmento se reuniram separadamente, em assembléia, para indicar 23 

seus representantes para composição de Plenária e Câmaras Técnicas e indicação de representante para 24 

a Diretoria. Esclarecei que os registros destas assembléias encontram-se disponíveis na Secretaria 25 

Executiva para consulta e que será apresentada na seqüência.  O Eng. Ranzani passou para a leitura da 26 

DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 109/2005 - Homologa composição do segmento municípios para o mandato 27 

do biênio 2005/2007 na íntegra. O Eng. Germano colocou a Deliberação em discussão e votação, sendo 28 

aprovada pelos membros presentes. O Presidente em concordância com o Estatuto do CBH-TG, declarou 29 

empossado os membros do Segmento Município para composição da Plenária do CBH-TG.  Dando 30 

continuidade o Eng. Ranzani passa para a leitura da DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 110/2005 - Homologa 31 

composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2005/2007  na íntegra.  Eng 32 

Germano colocou a Deliberação em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  O 33 

Presidente em concordância com o Estatuto do CBH-TG, declarou empossado os membros do Segmento 34 

Sociedade Civil para composição da Plenária do CBH-TG.  O Eng. Germano esclareceu que a 35 

composição do Segmento Estado é definida por Estatuto, não sendo necessário a indicação das 36 

entidades que compõem a Plenária do CBH-TG, informou ainda que as entidades deverão indicar os seus 37 

respectivos representantes.  Na seqüência o Eng. Ranzani informou que os Segmentos realizaram suas 38 

respectivas Assembléias e indicaram seus representantes à Secretaria Executiva, sendo eles: Segmento 39 

Município: indicação PM URANIA, Prof. Joaquim Pires da Silva; Segmento SOCIEDADE CIVIL: 40 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, Eng. Germano 41 

Hernandes Filho; Segmento ESTADO: DAEE Eng. Antônio José Tavares Ranzani para Secretaria 42 

Executiva, indicação da Secretaria Executiva Adjunta: Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo.  Esclareceu 43 

ainda que em conformidade com o Art. 10 do Estatuto do CBH-TG os segmentos Sociedade Civil e 44 

Município poderão indicarão seus representantes para ocupar a Presidência.  A pedido do Sr. Presidente 45 

o Eng. Ranzani conduziu o processo de indicação dos nomes para a Presidência do CBH-TG e abriu a 46 

palavra para os segmentos fazerem as indicações.  Um representante do Segmento da Sociedade Civil 47 

indicou o Eng Germano para a recondução ao cargo de presidente, considerando o expressivo trabalho 48 

que vem sendo realizado por ele na Diretoria do CBH-TG.  Um representante do Segmento Município, 49 
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indicou o Prof. Joaquim para ocupar o cargo de vice-presidente, considerando a atuação relevante do 50 

Eng. Germano na diretoria, decisão esta concordada na Assembléia do Segmento.  Seguindo a pauta foi 51 

apresentada pelo Eng. Ranzani a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 111/2005 - Elege e empossa dirigentes 52 

para o mandato do biênio 2005/2007 e dá outras providências, onde relatou as indicações, sendo:  53 

Presidente, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, Eng. 54 

Germano Hernandes Filho; Vice-presidente, PM URANIA, Prof. Joaquim Pires da Silva; Segmento 55 

SOCIEDADE CIVIL e Secretaria Executiva, DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, Eng. 56 

Antônio José Tavares Ranzani como Secretário Executivo, indicação da Secretária Executiva Adjunta: 57 

Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo.  Dando continuidade o Eng. Ranzani informou que os indicados para 58 

compor a Diretoria serão os representantes do CBH-TG no Fórum Paulista de Comitês. Na seqüência foi 59 

empossada a nova diretoria, convidando o Prof. Joaquim para compor a mesa principal.  Dando 60 

continuidade a pauta, o Presidente, Eng. Germano, solicitou à Arq. Fabiana para relatar o processo de 61 

indicação para o CRH e CONESAN.  Arq. Fabiana esclareceu os procedimentos para composição e 62 

indicação para compor o 7º Grupo, CBH-TG e CBH-SJD, para o CRH – Conselho Estadual de Recursos 63 

Hídricos e para o CONESAN – Conselho Estadual de Saneamento.  Continua informando que em 64 

conformidade com a Assembléia do Segmento Municípios dos referidos Comitês ficaram indicados para o 65 

CRH: Titular: PM de Onda Verde, Sr. João Batista Alves, e Suplente: PM de Santa Fé do Sul, Sr. Itamar 66 

Francisco Machado Borges; para o CONESAN: Titular: PM de Jales, Sr. Humberto Parini, Suplente: PM 67 

de Catanduva, Sr. Afonso Macchione Neto.  O presidente colocou a indicação em discussão e votação, 68 

sendo a mesma aprovada pelos membros presentes.  Seguindo a pauta foi apresentada pelo Eng. 69 

Ranzani a DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 112/1005 – Homologa composição das Câmaras Técnicas: CT-70 

PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS e CT-UM e dá outras providências, relembrou a reestruturação 71 

aprovada na 25ª Reunião Ordinária que com o intuito de maior agilidade as CT-PLAGRHI e CT-AI serão 72 

fundidas para este biênio em caráter experimental assim como a CT-UM e CT-AS. A CT-SAN permanece, 73 

considerando que o tema saneamento está sendo muito discutido. Concluiu-se ainda que as Câmaras 74 

Técnicas para maior agilidade e garantia da participação dos seus membros, terão número máximo de 6 75 

representantes por segmento e cada entidade indicará apenas um representante, não havendo suplente. 76 

Na seqüência relatou na íntegra a indicação das Assembléias de Segmento para compor as Câmaras 77 

Técnicas.  O Presidente, Eng Germano, colocou a Deliberação em discussão e votação, sendo a mesma 78 

aprovada pelos membros presentes.  O Presidente passou a palavra ao Secretário Executivo para faz um 79 

breve relato da Reunião preparatória e orientações para solicitação de recursos em 14 de janeiro em São 80 

José do Rio Preto – Encontro Técnico sobre Recursos Hídricos - Tema: “Orientações para Solicitação de 81 

Recursos Financeiros junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO”; esclareceu ainda o 82 

processo de protocolo, e enfatizou o trabalho de todos os membros da Câmara Técnica que se reuniram 83 

em diversas reuniões para pontuar e priorizar as solicitações.  Dando seqüência na pauta a palavra é 84 

passada para o Coordenador da CT-PLAGRHI, Eng. Antônio Osmar Fontana, para relatar o processo de 85 

análise e avaliação das solicitações de Recursos FEHIDRO/2004, realizada pela Câmara Técnica, 86 

informando que foram protocolados 66 pleitos onde temos 20 solicitações que não foram pontuados, 1 87 

desistente e 45 habilitados. Continua sua fala apresentando os projetos não pontuados e suas respectivas 88 

justificativas, e a priorização com a aplicação dos Recursos do FEHIDRO. Na seqüência Eng. Germano 89 

abriu a palavra para manifestações referentes a pontuação das solicitações.  O representante da PM de 90 

Votuporanga, Sr. Luciano Passoni, questionou a desclassificação da solicitação da SAEV – 91 

Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga por não ter apresentado a ART – Anotação de 92 

Responsabilidade Técnica do projeto. O Eng. Fontana esclareceu que a necessidade da ART é um pré 93 

requisito para habilitação e que está em conformidade com a Deliberação CBH-TG nº 104/2004, que 94 

estabelece critérios para priorização das solicitação. O Sr. Luciano manifestou-se dizendo que o 95 

empreendimento proposto é de suma importância para a bacia, pois se trata de parte do sistema de 96 

tratamento de esgoto para o município de Votuporanga, e solicitou que seja reavaliada a solicitação da 97 

SAEV. O Eng. Germano, informou que a plenária é soberana, diz ainda que também considera a ação de 98 

suma importância para a Bacia, e que a deliberação que definiu as documentação e o critério de 99 

pontuação foi aprovada anteriormente pela plenária. Esclareceu que caso haja a reavaliação da 100 

solicitação será revisto todo o grupo que trata de obra para sistemas de tratamento de esgotos 101 

domésticos.  Na seqüência o Presidente abre para discussão a proposta da PM de Votuporanga, e não 102 
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havendo manifestação, colocou a proposta em votação, sendo aprovada pela maioria absoluta dos 103 

membros presentes; solicitou ainda que fosse registrado o voto contrario do representante da PM de 104 

Votuporanga, Sr. Luciano Passoni, representante formal do Prefeito Municipal Sr. Carlos Eduardo 105 

Pignatari.  O Presidente retomou a palavra para colocar em discussão a Deliberação que indica 106 

prioridade, abrindo a palavra para a plenária. Após ampla discussão, colocou em votação a 107 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 113/2005  - “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2005 e dá 108 

outras providências”, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência da pauta o Eng. Ranzani 109 

apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 107/2005 de 20/01/2005 (Ad Referendum) – “Aprova aumento 110 

do valor máximo para solicitação de Recursos FEHIDRO/2005 estipulado na Deliberação CBH-TG nº 111 

104/2004 de 15/12/2004”, esclarecendo que esta deliberação é uma adequação ao valor máximo para 112 

solicitações do FEHIDRO considerando o aumento do montante de recursos a ser repassado ao CBH.  O 113 

Eng. Germano colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações. Não havendo 114 

manifestações, a deliberação colocada em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na 115 

seqüência da pauta o Eng. Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 108/2005 de 16/02/2005 116 

(Ad Referendum) – “Aprova aditamento de recursos FEHIDRO e prazo do contrato FEHIDRO nº 121/2003 117 

– Prefeitura Municipal de Macedônia”, esclarecendo que esta deliberação objetiva atender a uma 118 

adequação solicitada pela SE-COFEHIDRO para o aditamento já aprovado pela plenária.  O Eng. 119 

Germano colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações. Não havendo 120 

manifestações, a deliberação colocada em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Não 121 

havendo mais nada a ser tratado, o Engº Germano abriu a palavra para manifestações. Não havendo 122 

manifestação, abriu a palavra para manifestação da Diretoria indicada para o Biênio 2005/2007.  O Prof. 123 

Joaquim, agradeceu o apoio e externou sua satisfação em poder atuar junto ao CBH-TG, visando o 124 

beneficio regional e a conservação da água, este bem tão precioso.  Em seguida o Eng. Ranzani também 125 

agradeceu o apoio recebido e colocou-se a disposição para atuar juntamente com todos os membros, 126 

visando a preservação das nossas águas.  O Eng. Germano retomou a palavra manifestando sua 127 

satisfação pela indicação de seus pares, e agradeceu ainda a confiança a ele atribuída, se 128 

comprometendo a atuar continuamente pela preservação e recuperação dos recursos hídricos.  Na 129 

seqüência 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 Preto, em 131 

trinta e um de março do ano de dois mil e cinco, que contou com a presença de 54 (trinta e quatro) 132 

membros do Comitê e 74 convidados, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG, 133 

para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP a 134 

seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 109 - Homologa composição do segmento municípios 135 

para o mandato do biênio 2005/2007; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 110 - Homologa composição do 136 

segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2005/2007; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 111 - Elege 137 

e empossa dirigentes para o mandato do biênio 2005/2007 e dá outras providências; DELIBERAÇÃO 138 

CBH-TG Nº 112 – Homologa composição das Câmaras Técnicas: CT-PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS 139 

e CT-UM e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 113 - Indica prioridades de investimento 140 

do FEHIDRO/2005 e dá outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 107/2005 de 20/01/2005 (Ad 141 

Referendum) - Aprova aumento do valor máximo para solicitação de Recursos FEHIDRO/2005 estipulado 142 

na Deliberação CBH-TG nº 104/2004 de 15/12/2004; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 108/2005 de 143 

16/02/2005 (Ad Referendum) - Aprova aditamento de recursos Fehidro e prazo do contrato FEHIDRO nº 144 

121/2003 – Prefeitura Municipal de Macedônia 145 
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