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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 15/12/2005 

 
Aos 12 (doze) dias do mês de dezembro do ano de 2005, às 14:00 h, deu-se inicio à 27ª Reunião Ordinária do 1 

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

Preto / Cedral - SP.  Foram convidados para compor a mesa: o Engº Germano Hernandes Filho, representante 3 

da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; o 4 

Sr. Joaquim Pires da Silva, Prefeito Municipal de Urânia e Vice-presidente; o Engº Antonio José Tavares 5 

Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretario Executivo 6 

do CBH-TG; a Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo, representante do Departamento de Águas e Energia 7 

Elétrica - DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG.  Presentes 30 (trinta) membros dos 54 8 

membros votantes, ou seja, o número regimental para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Engº 9 

Germano declarou aberta a 27ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes.  10 

Dando inicio a reunião informou que em 31/03/2005 iniciou o Biênio 2005-2007 do CBH-TG, e que até abril de 11 

2005 foram indicados os membros para compor a plenária e CTs. Para tanto declaramos empossados todos os 12 

membros da Plenária e das Câmaras Técnicas do CBH-TG.  Na seqüência esclareceu que em reunião 13 

realizada em 14/06/2005 na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto, 14 

foram indicados entre seus pares os respectivos coordenadores das Câmaras Técnicas do CBH-TG.  Ficando 15 

assim indicados: CT Águas Subterrâneas e Usos Múltiplos Geolª Cristiane Guiroto, Representante da ABAS – 16 

Associação Brasileira de Água Subterrânea e Adjunto o Eng. Raul Olivari de Castro, Representante do EDR; 17 

CT Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais, Eng. Rodrigo Merighi 18 

Bega, Representante da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, e Adjunta a Arqª. Luciani Maria Rocha 19 

Vieira, Representante do SENAI; CT Assuntos de Saneamento, Eng. Paulo Henrique de Campos Fogaça, 20 

Representante da CETESB, e Adjunta a Engª Rosângela Rodrigues Martins.  Representante do DIR XXII 21 

(Saúde). Feito a nomeação foi declarado empossado todos os Coordenadores das CTs e respectivos Adjuntos.  22 

Na seqüência submeteu à plenária a Ata da 26ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a dispensa da sua 23 

leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada em 24 

discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Eng. Ranzani propõe a 25 

inclusão na pauta à apreciação da Deliberação proposta pela CT Usos Múltiplos e Águas Subterrâneas 26 

referente a exigências adicionais na protocolização e requerimento de outorga de direito de uso de recursos 27 

hídricos para águas subterrâneas.  A proposta foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos 28 

membros presentes.  Dando continuidade o Engº Germano falou sobre a aprovação pela Assembléia 29 

Legislativa do Estado de São Paulo da Lei da Cobrança pelo Uso da Água, informou ainda que a efetiva 30 

aprovação ainda depende da sanção do Governador, e posterior regulamentação; apresentou ainda um 31 

panorama geral do Encontro Nacional de Comitês que aconteceu em Ilhéus/BA.  Na seqüência o Secretário 32 

Executivo, Engº Ranzani relatou as atividades da Diretoria do CBH-TG e a participação em eventos durante o 33 

ano de 2005, e informou sobre o Programa Água Limpa que destinou para a Bacia do Turvo/Grande cerca de 34 

16 milhões para municípios com até 30 mil habitantes visando o tratamento de esgoto; falou ainda sobre os 10 35 

anos do FEHIDRO, e aprovação da Lei que estabelece a Cobrança pelo Uso da Água.  Na seqüência a Engª 36 

Márcia Regina Brunca Garcia, técnica responsável pelos trabalhos regionais da elaboração do Relatório de 37 

Situação dos Recursos Hídricos do CBH-TG, que vem sendo elaborado pelo IPT – Instituto de Pesquisa 38 

Tecnológica, relatou os trabalhos realizados em especial o retorno dos questionários, reforçou a necessidade 39 

da colaboração de todos visando à consistência dos dados para elaboração do Relatório Um da bacia do 40 

Turvo/Grande.  Dando continuidade o Secretário Executivo, passou a palavra para ao Coordenador da CT-41 

PLAGRHI, Engº Rodrigo Bega para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara Técnica para elaborar os 42 

critérios de pontuação das solicitações de Recursos FEHIDRO, exercício 2006; o Engº Rodrigo informou que a 43 

Câmara Técnica realizou diversas reuniões disse ainda que no exercício 2005 foram feitas diversas 44 

observações quanto aos critérios de pontuação que foram amplamente discutidas na Câmara Técnica, que 45 

propôs adequação de alguns critérios.  Para explicar e ampliar a discussão dos critérios propostos relatou os 46 

pontos principais, e sempre que necessário prestou esclarecimentos. Houve uma ampla discussão quanto item 47 

de critérios PDC 5.1 e PDC 9.2; quanto as APPs e APAs, foi proposto que no item 9.2 inclua APPs no texto.  48 

Engº Germano considerando que a minuta da deliberação foi enviada aos membros presentes com 49 

antecedência, sugere a dispensa da leitura na seqüência colocou a Deliberação nº117/2005 em discussão e 50 

votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Eng Ranzani propõe que caso haja um aumento no 51 

repasse da cota parte dos recursos FEHIDRO para o Comitê, que este aumento seja repassado 52 
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proporcionalmente aos valores limites pré-estabelecido no Artigo 7º da Deliberação nº 117.  Engº Germano 53 

abre a palavra pra discussão e na seqüência coloca em votação a proposta, sendo aprovada pelos membros 54 

presentes.  Dando continuidade o Engº Ranzani juntamente com o Eng. Rodrigo, esclarecem que as certidões 55 

de INSS, FGTS e Tributos Federais deverão ser apresentadas e que estarem válidas na data do protocolo e 56 

que a documentação que comporá a solicitação deverá estar em conformidade com os anexos do Manual de 57 

Procedimentos Operacionais do FEHIDRO de acordo com o perfil jurídico do solicitante.  Informam ainda que a 58 

solicitação deverá ser protocolada em 3 vias e lacrada, onde os prazos ficam da seguinte forma: 17/01/2006 59 

para realização da oficina de orientação, período de 17/01/2006 a 10/03/2006 até as 17:00 horas para 60 

protocolo das solicitações, de 14 a 24/03/2006 para análise da CT-PLAGRHI, dia 04/04/2006 data prevista para 61 

Reunião Ordinária do CBH-TG e até 04/05/2006 para o envio do material para SECOFEHIDRO.  Eng. Ranzani 62 

passa a leitura da DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 118/2005, que fixa prazos para apresentação de documentação 63 

visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, informando que os prazos objetiva agilidade no processo de 64 

análise junto ao Agente Técnico e para assinatura dos contratos. O Presidente Engº Germano colocou a 65 

Deliberação e as proposições em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na 66 

seqüência Eng. Germano convida a Coordenadora da CT-UM e AS, Geóloga Cristine Guiroto, para esclarecer 67 

a proposta de DELIBERAÇÃO CBH-TG que trata da proposta de exigências adicionais na protocolização de 68 

requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos – tipo captação de água subterrânea. A Geolª. 69 

Cristiane informou que este foi um tema amplamente discutido na CT e que a deliberação visa que no ato da 70 

protocolização do requerimento de outorga de direito de uso – tipo: água subterrânea ao Departamento de 71 

Águas e Energia Elétrica (DAEE), órgão gestor dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado de 72 

São Paulo, o profissional forneça a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com as seguintes 73 

especificações no campo 27 – DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS SOB SUA RESPONSABILIDADE 74 

OU DO CARGO/FUNÇÃO: Elaboração de SIDAS (Sistema de Informações de Águas Subterrâneas), 75 

Elaboração de RAE (Relatório de Avaliação de Eficiência), Elaboração do Requerimento de Outorga de Direito 76 

de Uso de Recursos Hídricos - Tipo Captação de Águas Subterrânea, Projeto de Adequação do poço ao 77 

Decreto nº 32.955 de 07/02/1991, Execução dos Ensaios de Bombeamento, com descrição dos tipos 78 

realizados e períodos de tempo utilizado em cada um.  Dando continuidade o Engº Ranzani efetuou a leitura da 79 

Deliberação e passou a palavra ao Eng Germano que colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para 80 

manifestações, após ampla discussão e respectivos esclarecimentos, a deliberação foi colocada em votação, 81 

sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando continuidade o Engº Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO 82 

CBH-TG Nº 114/2005 DE 10/08/2005 (ad referendum) – Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá 83 

outras providências, esclarecendo que considerando o cancelamento das solicitações: PM de Américo de 84 

Campos, Execução de Estação de Tratamento de Esgoto, Valor FEHIDRO no montante de R$ 282.850,10, PM 85 

de Tanabi, Execução de Emissário de Esgoto Sanitário, Valor FEHIDRO no montante de R$ 307.200,00, 86 

Indicação de: PM de Mira Estrela; PM de Severina; PM de Bálsamo; PM de Pirangi. No total foram cancelados 87 

2 solicitações em virtude do Programa Água Limpa e foram indicados 4 solicitações que estavam em carteira. 88 

Engº Germano colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações, não havendo 89 

manifestações, a deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Dando 90 

continuidade o Eng Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 115/2005 DE 23/09/2005 (ad 91 

referendum) – Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras providências; esclarecendo o 92 

Programa Água Limpa que contemplou o Município de Santa Adélia e que por ser o mesmo objeto 93 

contemplado no Comitê houve a necessidade do cancelamento da solicitação junto ao CBH, o que originou a 94 

indicação dos seguintes municípios para elaboração dos estudos de macro e micro drenagem: Indicação de: 95 

PM de Populina; PM de Paulo de Faria; PM de Onda Verde; PM de Embaúba; PM de Pontes Gestal; PM de 96 

Santa Clara D’Oeste; PM de Dolcinópolis; PM de Mesópolis; PM de Pedranópolis; PM de Turmalina; PM de 97 

Aspásia; PM de Orindiúva. Engº Germano colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações, 98 

não havendo manifestações, a deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada pelos membros 99 

presentes.  Na seqüência o Eng Ranzani apresentou a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 116/2005 de 03/10/2005 100 

(Ad Referendum) que aprova aditamento de recursos FEHIDRO dos Contratos nºs 054/2003 - DAEE e 101 

428/2003 – CPTI, esclarece que esta deliberação contempla as solicitações de aditamento dos contratos do 102 

DAEE e CPTI e o parecer favorável do Agente Técnico foi indicado o aditamento de contrato.  Engº Germano 103 

colocou em discussão o tema, e abriu a palavra para manifestações, não havendo manifestações, a 104 

deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada pelos membros presentes.   Dentro o item outros 105 

assuntos Eng Germano informa que o Programa de Uso Racional da Água está em andamento e convida a 106 

responsável pela divulgação a Sra. Marcela da agencia WMC que relatou os trabalhos e cronograma.  Na 107 

seqüência o Engº Ranzani faz um breve relato dos 10 anos do Comitê e relata o histório da diretoria: 108 
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Presidentes, 1995 a 1997 - Otávio Scardelato - Prefeitura Pirangi; 1997 a 2001 - Armando José Farinazzo - 109 

Prefeito Municipal de Fernandópolis; Desde de 2001 - Germano Hernandes Filho - Sociedade dos Engenheiros 110 

e Arquitetos de São José do Rio Preto.  Vice-presidente - Orlando Jacaré Moço - Sindicato Rural de Olímpia; 111 

Adnael Antônio Fiaschi - Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de São José do Rio Preto; Germano 112 

Hernandes Filho - Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de São José do Rio Preto; Newton Camargo de 113 

Freitas - Prefeitura Municipal de Fernandópolis (in memorian); Adilson Luiz Campos - Prefeitura Municipal de 114 

Fernandópolis; Luis Augusto Salvador - Prefeito Municipal de Nova Granada.  Secretários Executivos: Sarita 115 

Vega Scott – DAEE e Antônio José Tavares Ranzani – DAEE. Secretária Executiva Adjunta: Fabiana 116 

Zanquetta de Azevedo – DAEE.  Relatou ainda o processo de instalação e passa a palavra para a Arq. Fabiana 117 

que leu a lista de presença da reunião de Instalação do Comitê enfatizando que várias pessoas que estavam 118 

na instalação ainda hoje estão atuando junto no Comitê.  Na seqüência a Arquiteta Fabiana apresentou um 119 

relato das a atividade nestes 10 anos do CBH quanto ao investimento dos recursos categorizando pelos tipos 120 

de ações.  O Engº Germano abre a palavra para manifestações, não havendo mais a ser tratado, faz uma 121 

reflexão sobre os 10 anos do CBH e a necessidade de despertarmos para uma nova reverencia perante a vida, 122 

pelo compromisso de alcançar o desenvolvimento sustentável, por meio da luta pela justiça e da paz, e pela 123 

celebração da vida.  Desta forma encerrou a reunião desejando que 2006 seja uma repetição avançada do que 124 

vem sendo feito nos últimos 10 anos.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei 125 

a presente ata. São José do Rio Preto, em quinze de dezembro do ano de dois mil e cinco, que contou com a 126 

presença de 37 (trinta e sete) membros do Comitê e 51 convidados, sendo posteriormente encaminhada aos 127 

membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto 128 

ao DOESP a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 114/2005 DE 10/08/2005 (ad referendum) – 129 

Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras providências.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 130 

115/2005 DE 23/09/2005 (ad referendum) – Indica prioridades de investimento do FEHIDRO e dá outras 131 

providências.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 116/2005 de 03/10/2005 (Ad Referendum) - Aprova aditamento de 132 

recursos Fehidro dos Contratos FEHIDRO nºs 054/2003 - DAEE e 428/2003 – CPTI.  DELIBERAÇÃO CBH-TG 133 

Nº 117/2005 – Aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2006 destinados à área 134 

do CBH-TG.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 118/2005– Fixa prazos para apresentação de documentação 135 

visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 119/2005– Proposta de 136 

exigências adicionais na protocolização de requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos – 137 

tipo captação de água subterrânea. 138 


