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ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (27/03/2007): Aos vinte e sete dias do mês de 1 

março do ano de dois mil e sete, às quatorze horas, deu-se início à trigésima primeira Reunião 2 

Ordinária do CBH-TG, na Escola SENAI “Antonio Devisate” em São José do Rio Preto.  Foram 3 

convidados para compor a mesa: o Eng. Germano Hernandes Filho, representante da Sociedade 4 

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

Sr. Joaquim Pires da Silva, Prefeito Municipal de Urânia e Vice-presidente (ausente); o Eng. 6 

Antonio José Tavares Ranzani, Diretor Regional do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 7 

DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG; a Arq. Fabiana Zanquetta de Azevedo, 8 

representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG e Secretária Executiva 9 

Adjunta do CBH-TG.  Presentes 36 (trinta e seis) membros dos 54 membros votantes, ou seja, o 10 

número regimental para realização da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Engº Germano 11 

declarou aberta a 31ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes.  12 

Na seqüência submeteu à plenária a Ata da 30ª Reunião Ordinária do CBH-TG, sugerindo a 13 

dispensa da sua leitura tendo em vista que ela foi enviada no ato da convocação a todos os 14 

membros. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes.   15 

Dando inicio aos informes da Presidência, Eng. Germano, relatou as atividades da Presidência e 16 

os principais pontos discutidos nas reuniões de Diretoria, informou ainda que acontecerá no dia 28 17 

de março uma mesa redonda com o tema “Águas, usos e abusos”, na UNESP/São José do Rio 18 

Preto; informou ainda que entre os dias 30 de março a 01 de abril acontecerá a Exposição “Água, 19 

cultura e arte”, na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Rio Preto.   Na 20 

seqüência foi feita os informes da Secretaria Executiva pelo Eng. Ranzani, onde foi apresentado 21 

um breve relato das atividades Biênio 2005/2007 e andamento das solicitações FEHIDRO 22 

contempladas pelo Comitê; informou ainda que a Coordenadora de Recursos Hídricos, Rosa 23 

Maria Mansini, esteve na sede da Secretaria Executiva do CBH para conhecer os nossos 24 

procedimentos.  Conclui dizendo que a Secretaria Executiva é composta por uma equipe e que o 25 

Técnico Nilson Kasuyoshi Murai, está saindo do DAEE, para uma nova etapa e homenageia-o 26 

ressaltando o relevante serviço prestado ao Comitê desde o ano de1998.  Eng Germano retomou 27 

a palavra e desejou sucesso ao companheiro Nilson.   Na seqüência o Eng. Germano colocou em 28 

apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 126/2007 DE 27/03/2007 - Dispõe sobre alterações no 29 

Estatuto do CBH-TG.  O Eng. Ranzani apresentou proposta de adequação que foi elaborada nas 30 

Assembléias dos Segmentos, informou ainda que as propostas são adequações de 8 itens, que 31 

garantirá agilidade ao Comitê. Dando continuidade o Eng. Germano abriu a palavra para 32 

manifestações; e após amplo debate e esclarecimentos, colocou em votação a Deliberação CBH-33 

TG nº 126/07, sendo aprovada pelos membros.  Dando continuidade o Eng. Germano, convida a 34 

Arq Luciani Maria Vieira Rocha, Coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento e 35 

Gerenciamento de Recursos Hídricos para relatar os trabalhos da CT referente a priorização das 36 

solicitações.  A Arq. Luciani relatou que foram protocoladas 53 solicitações, sendo 3 solicitações 37 

não habilitadas, 2 retiradas pelo tomador, 3 empreendimentos foram protocolados fora do horário, 38 

1 projeto considerado relevante para a Bacia, o que totalizou 44 solicitações habilitadas, 39 

pontuadas e priorizadas, informou ainda que a demanda total no montante de R$ 10.197.239,91, 40 

valor global , sendo R$ 2.835.961,18 de Contrapartida e  R$ 7.107.236,91 de recursos FEHIDRO 41 

a fundo perdido, completou dizendo que o Comitê dispõe de R$ 3.325.739,94 de recursos 42 

FEHIDRO para o exercício 2007.  Na seqüência Eng. Ranzani prestou esclarecimentos sobre as 43 

pontuações e informou que a primeira relação dos projetos pontuados e priorizados enviada para 44 

os membros para apreciação continha um erro na pontuação dos itens que foi identificado por um 45 

membro que solicitou a revisão, com isso a Diretoria se reuniu e reavaliou as pontuações do 46 

Grupo Serviços e Obras no PDC de Drenagem e Erosão, com isso todos os empreendimentos 47 

tiveram a pontuação revista, com este procedimento o erro foi corrigido e consequentemente 48 

temos uma nova relação de prioridade.  Dando continuidade o Eng. Germano retomou a palavra e 49 

informou que uma das características desta diretoria é a transparência e abriu a palavra para 50 

manifestações, após ampla discussão e esclarecimentos, colocou em votação a  DELIBERAÇÃO 51 
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CBH-TG Nº 127/2007 que indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras 52 

providências, sendo aprovada pelos membros.  Dando continuidade o Eng. Ranzani, conduziu o 53 

processo de renovação dos membros do CBH-TG, esclareceu que os procedimentos pré-54 

estabelecidos,  e informou que foram realizadas as Assembléias por segmento, onde a Sociedade 55 

Civil se reuniu no dia 14/03/2007 no DAEE, o Segmento Estado se reuniu no dia 14/03/2007 56 

também no DAEE e que o Segmento Prefeitura se reuniu no dia 13/03/2007 na sede da AMA/São 57 

José do Rio Preto.  Informou ainda que as propostas foram apresentadas à Secretaria Executiva 58 

do CBH-TG, e que foram encaminhadas aos membros para apreciação.   Na seqüência Eng. 59 

Ranzani relatou as indicações do processo de renovação dos membros. Na seqüência o Eng. 60 

Germano colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 128/2007 DE 27/03/2007 - 61 

Homologa composição do segmento municípios para o mandato do biênio 2007/2009, não 62 

havendo manifestações Eng Germano colocou em votação a Deliberação CBH-TG nº 128/07, 63 

sendo aprovada pelos membros.  Na seqüência o Eng. Ranzani colocou em apreciação a 64 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 129/2007 DE 27/03/2007 que homologa composição do segmento 65 

Sociedade Civil para o mandato do biênio 2007/2009.  O Eng. Ranzani fez a leitura da deliberação 66 

e abriu a palavra para manifestações, não havendo. Eng Germano colocou em votação a 67 

Deliberação CBH-TG nº 129/07, sendo aprovada pelos membros.  Na seqüência o Eng. Ranzani 68 

colocou em apreciação a DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 130/2007 DE 27/03/2007 - Homologa 69 

composição das Câmaras Técnicas: CT-PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS e CT-UM e dá outras 70 

providências. O Eng. Ranzani fez a leitura da deliberação. Dando continuidade o Eng. Germano 71 

abriu a palavra para manifestações, colocou em votação a Deliberação CBH-TG nº 130/07, sendo 72 

aprovada pelos membros.  Na seqüência o Eng. Ranzani, informou os  procedimentos para 73 

indicação de dirigentes para o BIÊNIO 2007/2009, e que nas Assembléias dos Segmentos foi 74 

indicado os representantes para compor a Diretoria do CBH-TG, sendo o Segmento Município 75 

indicou a PM Olímpia, Luiz Fernando Carneiro, o Segmento Sociedade Civil indicou a  Associação 76 

dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto – Germano Hernandes Filho 77 

e o Segmento Estado indicou o  DAEE, Antônio José Tavares Ranzani para Secretaria Executiva.  78 

Esclareceu ainda que em conformidade com o Artigo 10 do Estatuto do CBH-TG os Segmentos 79 

MUNICÍPIO E SOCIEDADE indicarão o Presidente e o Vice Presidente.  A representante do 80 

Segmento Sociedade Civil, Cristiane Guiroto em nome do seu segmento indica o Eng. Germano 81 

para a presidência do Comitê.  Na seqüência o representante do Segmento Município, PM 82 

Olímpia, Luiz Fernando Carneiro, em nome de seu segmento, indicou o Eng. Germano para a 83 

presidência do Comitê.  Dando continuidade o Eng. Ranzani coloca em apreciação a 84 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 131/2007 DE 27/03/2007 - Elege e empossa diretoria para o mandato 85 

do biênio 2007/2009 e dá outras providências que indica para o mandato do biênio 2007/2009 86 

para Presidente, Germano Hernandes Filho – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 87 

Agrônomos de São José do Rio Preto; Vice Presidente, Luiz Fernando Carneiro – Prefeitura 88 

Municipal de Olímpia; Secretário Executivo, Antonio José Tavares Ranzani e Secretária Executiva 89 

Adjunta, Fabiana Zanquetta de Azevedo – Departamento de Águas e Energia Elétrica – 90 

DAEE/BTG.  Na seqüência o Eng. Ranzani esclareceu que os membros da diretoria representarão 91 

o CBH-TG junto ao Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, em seguida abriu a 92 

palavra para manifestações, colocou em votação a Deliberação CBH-TG nº 131/07, sendo 93 

aprovada pelos membros.  Eng Ranzani apresentou a indicação para o 7º Grupo, CBH-TG e CBH-94 

SJD, para o CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos e para o CONESAN – Conselho 95 

Estadual de Saneamento em conformidade com a Assembléia do Segmento Municípios dos 96 

referidos Comitês ficam indicados para o CRH: Titular: Prefeito de Santa Fé do Sul – Sr. Itamar 97 

Borges, e Suplente: Prefeito de Tabapuã – Sr. Jamil Seron; para o CONESAN: Titular: Prefeito de 98 

Olímpia – Dr.Luiz Fernando Carneiro, Suplente: Prefeito de Jales – Sr. Humberto Parini 99 

alternando-se os representantes entre os dois Comitês, conforme decidido nas assembléias do 100 

segmento dos municípios, na seqüência abriu a palavra para manifestações, não havendo, 101 

colocou em votação a indicação, que foi aprovada pelos membros presentes.  Ato continuo o Eng. 102 
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Ranzani convida o Dr. Luiz Fernando Carneiro para compor a mesa diretora e declara empossada 103 

a nova diretoria do CBH-TG. Dando continuidade abriu a palavra para manifestações e não 104 

havendo, abriu a palavra para manifestação da Diretoria indicada para o Biênio 2007/2008.  O Dr. 105 

Carneiro agradeceu o apoio do Segmento Município e externou seu desejo de trabalhar e 106 

contribuir para a preservação e proteção das nossas águas.  Em seguida o Eng. Ranzani 107 

agradeceu o apoio recebido e colocou-se a disposição de todos os membros.  O Eng. Germano 108 

manifestou sua satisfação por estar mais uma vez podendo participar da Diretoria do Comitê e 109 

contribuir para o bem estar da bacia, agradeceu ainda a confiança.  O Engº Germano abriu a 110 

palavra, novamente para manifestações e não havendo, encerrou a reunião agradecendo a 111 

presença de todos, desejando um ótimo biênio e sucesso para todos.  Eu, Fabiana Zanquetta de 112 

Azevedo, Secretária Executiva Adjunta, lavrei a presente ata, aos vinte e sete dias do mês de 113 

março do ano de dois mil e sete, que contou com a presença de 57 (cinqüenta e sete) membros 114 

do Comitê, titular e suplente, e 30 (trinta) convidados, sendo posteriormente encaminhada aos 115 

membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte.  Segue a esta Ata, para 116 

publicação junto ao DOESP a seguinte deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 126/2007 DE 117 

27/03/2007 - Dispõe sobre alterações no Estatuto do CBH-TG; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 118 

127/2007 - Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2007 e dá outras providências; 119 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 128/2007 DE 27/03/2007 - Homologa composição do segmento 120 

municípios para o mandato do biênio 2007/2009; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 129/2007 DE 121 

27/03/2007 - Homologa composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 122 

2007/2009; DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 130/2007 - Homologa composição das Câmaras 123 

Técnicas: CT-PLAGRHI e CT-AI, CT-SAN, CT-AS e CT-UM e dá outras providências; 124 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 131/2007 DE 27/03/2007 - Elege e empossa diretoria para o mandato 125 

do biênio 2007/2009 e dá outras providências. 126 

 127 

DOE; Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 117 (232), terça-feira, 11 de dezembro de 2007 128 


