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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 

REALIZADA EM 19/05/2006 

 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de 2006, às 14:00 h, deu-se início à 29ª Reunião Ordinária do 1 

CBH-TG na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto.  Foram 2 

convidados para compor a mesa: o Engº Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade dos 3 

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; o Sr. Joaquim 4 

Pires da Silva, Prefeito Municipal de Urânia e Vice-presidente (ausente); o Engº Antonio José Tavares 5 

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

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

Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG.  Presentes 21 (vinte e um) 8 

membros dos 54 membros votantes, ou seja, o número regimental para realização da Plenária.  O 9 

Presidente do CBH-TG, Engº Germano declarou aberta a 28ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou 10 

membros e convidados presentes.  Agradeceu a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de 11 

São José do Rio Preto, por estar acolhendo mais uma reunião do CBH-TG.  Na seqüência submeteu à 12 

plenária a Ata da 28ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a dispensa da sua leitura tendo em vista 13 

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

sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência o Secretário Executivo, Engº Ranzani relatou as 15 

atividades da Diretoria do CBH-TG: informou sobre o envio das solicitações FEHIDRO/2006 a 16 

SECOFEHIDRO visando à contratação das indicações, esclareceu ainda que até outubro deva ser estudada 17 

pelas Câmaras Técnicas, sob coordenação da CT-PLAGRHI a nova metodologia para apresentação de 18 

pleitos, critérios, valores, procedimentos, definição de pré-analise e prazos para apresentação das 19 

solicitações FEHDRO/2007.  Passando para outro item da pauta, Eng. Ranzani apresenta os pontos 20 

relevantes para implementação cobrança pelo uso da água, em especial a LEI Nº 12.183, DE 29 DE 21 

DEZEMBRO DE 2005 que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos do domínio do 22 

Estado de São Paulo, os procedimentos para fixação dos seus limites, condicionantes e valores e dá outras 23 

providências; esclarece ainda que em 30 de março de 2006 foi regulamentada pelo DECRETO Nº 50.667, 24 

que regulamenta dispositivos da Lei nº 12.183 de 29 de dezembro de 2005, que trata da cobrança pela 25 

utilização dos recursos hídricos do domínio do Estado de São Paulo, e dá providências correlatas; informou 26 

ainda sobre procedimentos para implantação da Cobrança pelo Uso da Água informando que já foram 27 

realizadas reuniões nos dias 04/05/2006 e 11/05/2006 onde foi formado um grupo de trabalho de âmbito 28 

estadual para discutir os procedimentos da Cobrança, a idéia é formar um Grupo Regional, por tempo 29 

determinado para acompanhamento e elaboração de propostas sobre a cobrança que deverá obedecer o 30 

procedimento tripartite. Na seqüência Eng. Ranzani abre palavra para manifestações para formação desse 31 

Grupo Técnico da Cobrança pelo Uso da Água do CBH-TG. Dentre as entidades que se manifestaram está 32 

o DAEE, EDR, CETESB, ABAS, ONG ANGICO, SINDAREIA, e as Prefeituras Municipais de Tabapuã, 33 

Cedral e Catiguá.  Dando continuidade o Eng. Ranzani passa a palavra para o Dr. Luis Augusto Juvenazzo, 34 

representante da ONG SOS Água Limpa, Bacia do São Domingos, que apresentou os principais objetivos 35 

da ONG que se pauta na preservação do Rio São Domingos, sendo fundamentada na aplicação da 36 

Legislação pertinente, promoção de campanhas educativas e conscientização sobre a necessidade de 37 

preservação do meio ambiente, promovendo recuperação da vegetação nativa em especial das matas 38 

ciliares, estimular a parceria e diálogo entre os diversos segmentos sociais.  Para concluir colocam-se a 39 

disposição para maiores esclarecimentos e disponibiliza o site www.sosriosdomingosturvo.com.br para 40 

consultas.  Na seqüência o Eng. Germano, Presidente do CBH-TG, agradece a SOS Água Limpa, dizendo 41 

que este espaço está aberto para as entidades que desejam divulgar suas ações visando a preservação e 42 

recuperação dos recursos hídricos.  Dando continuidade Eng. Ranzani retoma a palavra para apresentar o 43 

PROGRAMA ÁGUA LIMPA, que é uma ação conjunta entre a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e 44 

Saneamento, por intermédio do DAEE, e a Secretaria da Saúde para ser implantado em parceria com os 45 

municípios envolvidos, visando a implantação de obras de saneamento para tratamento de Esgoto, através 46 

de lagoas de estabilização, estações elevatórias de esgotos, emissários, etc.;  informa ainda que o 47 

Programa é para municípios com população até 30.000 habitantes não operados pela SABESP; conclui 48 

dizendo que já foram atendidos na Bacia do Turvo/Grande, nas 3 primeiras etapas do Programa, 16 49 
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municípios, com um montante aplicado na ordem de R$ 13.945.316,93.  Para concluir enfatiza a atuação do 50 

Comitê que priorizou o investimento dos recursos FEHIDRO para elaboração de estudos e projetos de 51 

visando o tratamento de esgoto e especial a dedicação dos técnicos do DAEE que sob a coordenação do 52 

Eng. Guilherme Diogo Júnior vem contribuindo para o sucesso do Programa na nossa bacia.  Eng. Germano 53 

faz um panorama geral da Bacia demonstrando a evolução da questão do tratamento de esgoto.  Na 54 

seqüência convida o Eng. Pedro Marcio Possato, Diretor Regional da Codasp para apresentar as etapas 55 

construtivas para implantação de uma lagoa de tratamento.  Eng. Pedro Márcio apresenta um relatório 56 

fotográfico demonstrando as etapas para implantação da lagoa desde a locação da lagoa até a sua 57 

finalização construtiva.  Eng. Germano agrade a explanação do Eng. Márcio dizendo sobre a importância do 58 

conhecimento dos procedimentos apresentados para compreender a complexidade da implantação de um 59 

sistema de tratamento de esgoto.  Dando continuidade o Secretário Executivo, Eng. Ranzani, apresentou 60 

uma proposta para utilização do recursos destinado para ações de relevância destacado na Deliberação 61 

CBH-TG n.º 117/2005, de 15/12/2005,  que “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos 62 

do FEHIDRO destinados à área de CBH-TG, exercício 2006”, que é a implantação Centro de Referencia em 63 

Recursos Hídricos na sede do DAEE, com espaços para proporcionar aos membros e comunidade o acesso 64 

a Cursos, Palestras, Simpósios relacionados aos Recursos Hídricos, Reuniões do CBH, localizado em ponto 65 

estratégico dentro da Bacia do Turvo/Grande (São José do Rio Preto); informa ainda que o projeto já foi 66 

apresentado a CT-PLAGRHI e Diretoria do CBH-TG sem que houvesse ressalva.  Eng. Germano abre a 67 

palavra para manifestações, esclarecendo que este tema deverá ser objeto de deliberação, não havendo 68 

manifestações, colocou em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.  Na seqüência 69 

o Eng. Germano informa que o Eng. Rodrigo Bega, representante da Prefeitura Municipal de São José do 70 

Rio Preto, e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, por 71 

questões de falta de tempo para dedicação para Coodenação da CT-PLAGRHI sugeriu a inversão onde a 72 

Arq. Luciani Maria Vieira Rocha, representante do SENAI, deixaria de ser adjunta e passaria a ser a 73 

Coordenadora dessa Câmara Técnica.  A questão já foi debatida junto a Diretoria que não se opôs a 74 

proposta e portanto indica e empossa a Arq. Luciani como coordenadora e o Eng. Rodrigo para 75 

coordenador adjunto da CT-PLAGRHI.  Dando continuidade passou a palavra para a Coordenadora a CT-76 

PLAGRHI, Arq. Luciani Rocha para detalhar os trabalhos realizados pela Câmara Técnica para no processo 77 

de priorização das solicitações, referente ao saldo remanescente. A Arq. Luciani informou que a Câmara 78 

Técnica realizou diversas reuniões para pontuação e priorização, seguindo os procedimentos estabelecidos 79 

nas Deliberações  nºs 120 e 121, onde fez a leitura das solicitações pontuadas e os procedimentos para 80 

indicação de prioridades.  Engº Germano considerando que a minuta da deliberação foi enviada aos 81 

membros presentes com antecedência sugeriu a dispensa da leitura, na seqüência colocou a Deliberação 82 

CBH-TG Nº 122/2006 em discussão e votação; após ampla discussão, colocou em votação a proposta, 83 

sendo aprovada pelos membros presentes.  O Engº Germano abre a palavra para manifestações, Sr. 84 

Luciano Passoni, representante da Prefeitura Municipal de Votuporanga, sugere que haja um critério para 85 

priorização que avalie a participação dos solicitantes nas reuniões e eventos promovidos pelo CBH-TG.  86 

Eng. Germano encaminha a solicitação para análise da CT-PLAGRHI.  O Engº Germano reabre a palavra 87 

para manifestações, e não havendo mais a ser tratado, encerrou a reunião agradecendo a presença de 88 

todos.  Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata. São José do 89 

Rio Preto, em dezenove de maio do ano de dois mil e seis, que contou com a presença de 24 (vinte e 90 

quatro) membros do Comitê e 41 (quarenta e um) convidados, sendo posteriormente encaminhada aos 91 

membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para publicação 92 

junto ao DOESP a seguinte deliberação:  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 122/2006 - Indica prioridades de 93 

investimento do FEHIDRO/2006 e dá outras providências. 94 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (19), Sábado, 27 de Janeiro de 2007 95 


