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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 04/04/2005 

 
Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2006, às 14:00 h, deu-se início à 28ª Reunião Ordinária 1 

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

José do Rio Preto / Cedral - SP.  Foram convidados para compor a mesa: o Engº Germano Hernandes 3 

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

Preto e Presidente do CBH-TG; o Sr. Joaquim Pires da Silva, Prefeito Municipal de Urânia e Vice-5 

presidente; o Engº Antonio José Tavares Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e 6 

Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG; a Arq. Fabiana Zanquetta de 7 

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

Executiva Adjunta do CBH-TG.  Presentes 31 (trinta e um) membros dos 54 membros votantes, ou 9 

seja, o número regimental para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Engº Germano 10 

declarou aberta a 28ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes e 11 

convidou o Secretário Executivo do CBH-PP, Eng Osvaldo Massacazu Sugui para compor a mesa. Na 12 

seqüência submeteu à plenária a Ata da 27ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a dispensa da 13 

sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os membros. Foi colocada 14 

em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Secretário 15 

Executivo, Engº Ranzani relatou as atividades da Diretoria do CBH-TG: informou sobre a Reunião do 16 

CRH que aconteceu no dia 24/03 onde foi aprovado a redação do Decreto sobre a Cobrança pelo uso 17 

da água. No dia 25 de março, durante o Congresso dos Municípios, foi realizada a Reunião do Fórum 18 

Paulista onde a principal discussão foi sobre a divulgação das informações referente ao Fórum por 19 

meio da elaboração de um site; informou ainda que no dia 03 de março foi realizada a Assembléia do 20 

CNRH que elegeu o Eng Carlos Eduardo Alencastre, Secretário Executivo do CBH-PARDO, como 21 

representante dos Comitês (Federais) para representação junto ao CNRH.  Dando continuidade o 22 

Secretário Executivo, passou a palavra para o Geólogo Dr. José Luiz Albuquerque Filho – IPT, 23 

coordenador dos trabalhos do Relatório Um, para apresentar um relato dos trabalhos do Relatório de 24 

Situação dos Recursos Hídricos “Relatório Um”.  Dr. José Luiz informou que os trabalhos estão 25 

adiantados e que está em fase final o trabalho de coleta de dados nas prefeituras, no Estado e na 26 

Sociedade Civil; enfatizou a receptividade dos segmentos, dizendo que o material é um dossiê 27 

importantíssimo instrumento de gestão do Comitê; estabeleceu ainda o prazo de junho de 2006 para 28 

apresentação da minuta do Relatório de Situação, para apreciação da Câmara Técnica e posterior 29 

aprovação do Comitê.  O Eng. Germano abriu a palavra e convidou o Dr. José Luiz para compor a 30 

mesa.  Nada havendo a ser tratado, passou a palavra para o Eng Ranzani relatar os pontos relevantes 31 

sobre a Cobrança pelo Uso da Água.  Eng. Ranzani informou que em 29 de dezembro de 2005 foi 32 

aprovada a LEI Nº. 12.183, que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do 33 

domínio do Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e 34 

valores e dá outras providências; informou que na reunião do CRH realizada no dia 24 de março foi 35 

aprovada a redação do Decreto de Regulamentação da Lei nº 12.183 e que no dia 30 de março foi 36 

publicado no DOESP o DECRETO Nº 50.667, que regulamenta dispositivos da Lei nº 12.183, que trata 37 

da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no Estado de São Paulo e dá outros dispositivos; 38 

enfatizou que a aprovação da Cobrança consolida a Política Estadual de Recursos Hídricos e 39 

apresentou um histórico de todo o processo de aprovação da Lei, informando que a Comitê terá um 40 

papel fundamental para a sua implementação, e que será tema de discussão junto ás Câmaras 41 

Técnicas, encontros regionais e da plenária do CBH. Eng. Germano, abriu a palavra e não havendo 42 

questionamento, convidou o Gerente de Recursos Hídricos do CEPAM, Eng. Agnaldo Catanoce para 43 

Apresentar os Seminários Regionais CEPAM: O município e a gestão dos recursos hídricos.  Eng. 44 

Catanoce iniciou sua fala relatando o processo de elaboração, objetivos principais do projeto do 45 

CEPAM, que refere-se a gestão dos recursos hídricos e a participação do município, disse ainda que 46 

foi feito um diagnóstico da Bacia quanto as condições dos recursos hídricos; continuando informou que 47 

visando a implementação do programa “O município e a gestão dos recursos hídricos” deverá ser 48 

realizado um evento para capacitar os municípios da Bacia do Turvo/Grande e concluindo informou 49 

que a participação dos técnicos e dos prefeitos é importante para o fortalecimento da gestão dos 50 
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recursos hídricos. Concluindo sugeriu a realização do Seminário no dia 19 de abril de 2006, em 51 

município definido pelo CBH, sugerindo São José do Rio Preto, Fernandópolis ou Cândido Rodrigues.  52 

Agradeceu a oportunidade e colocou-se a disposição.  O Sr. Presidente abriu a palavra para questões 53 

e colocou em votação o município onde será realizado o evento. Colocado em votação foi definido pela 54 

maioria que o evento deverá ser realizado em São José do Rio Preto; e não havendo manifestações, 55 

agradeceu a participação do Eng. Agnaldo.  Dando continuidade o Secretário Executivo relatou pontos 56 

relevantes sobre os trabalhos da Secretária Executiva, esclarecendo que houve uma denuncia sobre 57 

procedimentos no ato do protocolo de um determinado projeto, o que foi constatada e tomada as 58 

devidas providências técnicas e administrativas, em parceria com a Câmara Técnica e Diretoria do 59 

CBH; continuando relatou os procedimentos da SECOFEHIDRO e as novas orientações, concluiu 60 

enfatizando a integridade e a idoneidade dos membros da Câmara Técnica.  Dando continuidade 61 

passou a palavra para a Coordenadora Adjunta da CT-PLAGRHI, Arq. Luciani Rocha para detalhar os 62 

trabalhos realizados pela Câmara Técnica para no processo de priorização das solicitações.  A Arq. 63 

Luciani informou que a Câmara Técnica realizou diversas reuniões para pontuação e priorização, para 64 

esclarecimentos e relatou os pontos principais, sempre que necessário prestou esclarecimentos, e fez 65 

a leitura das solicitações pontuadas e esclareceu as solicitações não habilitadas.  Engº Germano 66 

considerando que a minuta da deliberação foi enviada aos membros presentes com antecedência 67 

sugeriu a dispensa da leitura na seqüência colocou a Deliberação nº120/2006 em discussão e votação, 68 

sendo aprovada pelos membros presentes.  Eng Ranzani esclareceu que considerando a aprovação 69 

da deliberação e do saldo disponível, haverá um saldo remanescente no montante de R$ 88.491,00 e 70 

propos a reabertura do processo para complementação técnica e administrativa para as solicitações 71 

não habilitadas visando a aplicação do saldo e a criação de carteira.  Engº Germano abriu a palavra 72 

para discussão, após ampla discussão colocou em votação a proposta, sendo aprovada pelos 73 

membros presentes.  Eng Ranzani retomou a palavra dizendo que será elaborada uma deliberação 74 

sugerindo os seguintes prazos e procedimentos: complementação deverá ser entregue em 3 vias e 75 

lacrados, protocolo de adequação 17/04 a 24/04/2006 até as 17:00 horas no DAEE de Rio Preto, de 76 

24/04 a 5/05/2006 será feita análise pela CT-PLAGRHI; dia 19/05/2006 será realizada a Reunião 77 

Ordinária do CBH-TG; e que deverá ser seguido os critérios de priorização em conformidade com a 78 

Deliberação CBH-TG nº 117/2006 e na seguinte Ordem de prioridade: 1ª Prioridade: obra - Esgoto 79 

(PDC 3.6), Inundação (PDC 8.3), Erosão (PDC 9), Resíduos sólidos (PDC 3.4); 2ª prioridade: Gestão; 80 

3ª prioridade: Estudo e projetos e programas: Esgoto (PDC 3.6), Erosão (PDC 9), Inundação (PDC 81 

8.3), Resíduos sólidos (PDC 3.4), concluindo diz que fica a critério de cada solicitante protocolar 82 

somente a adequação ou retirar a solicitação para complementação e posterior reapresentação dentro 83 

do prazo para complementação.  Engº Germano abriu a palavra para discussão e colocou em votação 84 

a proposta, sendo aprovada pelos membros presentes, e numerada como Deliberação CBH-TG nº 85 

121/2006.  Eng. Ranzani informa que os contemplados serão comunicados sobre eventuais 86 

complementações.  O Engº Germano abre a palavra para manifestações, e abre a palavra para a mesa 87 

diretora se manifestar, o Secretário Executivo do CBH-PP, Eng Osvaldo Massacazu Sugui manifestou-88 

se cumprimentado os presentes, parabenizou os trabalhos do CBH do Turvo/Grande, e concluiu 89 

dizendo que a sua participação na reunião é um aprendizado.  Eng. Germano agradeceu a gentileza e 90 

não havendo mais a ser tratado, encerrou a reunião agradecendo a presença dizendo que estamos em 91 

um processo de aprendizado e concluiu lembrado que a 29ª Reunião Ordinária, conforme definido 92 

nesta reunião, está agendada para 19 de maio de 2006. Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, 93 

Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata. São José do Rio Preto, em quatro de abril do ano 94 

de dois mil e seis, que contou com a presença de 44 (quarenta e quatro) membros do Comitê e 55 95 

convidados, sendo posteriormente encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião 96 

plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação junto ao DOESP a seguinte deliberação: 97 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 120/2005 – Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2006 e dá 98 

outras providências.  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 121/2006 - Fixa prazos para complementação de 99 

documentos visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2006 100 

 101 

Publicado Originalmente no DOE/SP 102 
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