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Deliberação CBH-SMT Nº 268/2011 de 30/12/2011 
  

      Ad Referendum - indica o Diretor Administrativo - financeiro da Fundação 
Agência da Bacia Hidrográfica dos Rios  Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT - para  

o período de janeiro a maio de 2012. 

Referendada na 32ª reunião Ordinária do CBH-SMT realizada em 04 de maio de 2012    
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê criado e instalado 
segundo a Lei Estadual n° 7.663/91 no âmbito de sua respectiva competência,  
 
Considerando a Escritura de criação da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Sorocaba e Médio Tietê - FABH-SMT, lavrada no 4º Tabelião de Notas de Sorocaba, 
Livro 515, pág.021, em 10 de janeiro de 2003 e onde consta também o Estatuto da 
referida Agência;  
 
Considerando os termos da Deliberação CBH-SMT 108/2002, de 29/11/2002, que aprova 
o Estatuto da FABH-SMT,  
 
Considerando que em 14 de maio de 2010 foi realizada a 27ª Reunião Ordinária do CBH-
SMT,  na Estância Turística de Itu, na qual ocorreram a eleição e posse do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal e a indicação do Diretor Presidente da FABH-SMT; 
 
Considerando a indicação para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro feita pelo 
Diretor-Presidente da FABH-SMT;  
 
Considerando a consulta pública realizada por meio do ofício CBH-SMT 194/2011, de 21 
de dezembro de 2011, anexo a esta Deliberação, conforme solicitação do Presidente do 
CBH-SMT – Exmo. Prefeito de Sorocaba, Vitor Lippi, e encaminhado por correspondência 
eletrônica aos membros do colegiado;  
 
Considerando a manifestação favorável realizada  pela consulta pública, ao nome do Sr. 
Benedito Aparecido de Oliveira Canine para a Diretoria Administrativa e Financeira da 
FABH-SMT e permissão para indicação ad referendum do mesmo para posterior 
deliberação plenária, conforme ofício CBH-SMT 194/2011.  
 
Considerando que o Sr. Benedito Aparecido de Oliveira Canine, foi sabatinado e 
aprovado pela comissão tripartite, eleita na 27ª Reunião Ordinária do CBH-SMT de 14 de 
maio de 2010,  
 
Delibera: 
 
Art. 1º - Fica aprovada a indicação do Sr. Benedito Aparecido De Oliveira Canine para 
Diretor Administrativo e Financeiro da FABH-SMT no período de janeiro a maio de 2012, 
por proposta do Diretor-Presidente da FABH-SMT, Prefeito José  Geraldo Garcia.  
 
Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor nesta data.  

 
Vitor Lippi 
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Presidente do CBH-SMT
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Anexo: Ofício consulta pública 
 

Ofício CBH-SMT  194/2011 
Ref.  Indicação do nome do Diretor Financeiro da FABH-SMT 
 
 

 
Sorocaba, 21 de dezembro de 2011. 

 
 
Prezados (as) 
 
 
   Como já é de conhecimento de todos, o Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) instituiu dentro sua estrutura a Fundação 
agência de Bacias (FABH-SMT) a fim de ser essa a instituição responsável pela 
organização e administração do processo de cobrança pelo uso da água nessa bacia. 
 
   Diante dessa estruturação, na reunião do CBH-SMT realizada em 
Porto Feliz, no dia 10 de agosto de 2011, ocorreu a deliberação de um plano de aplicação 
de recursos para a organização da Fundação Agência e o início de sua operação, 
prevendo, inclusive, investimentos em infraestrutura e custeio com recursos humanos no 
período de setembro a dezembro deste ano. 
 
   Num passo seguinte, já na reunião realizada em Itu, no início de 
dezembro, ratificou-se a necessidade do repasse de recursos para a Fundação Agência, 
ao mesmo tempo em que se decidiu que essa organização necessitaria de uma estrutura 
mínima para seu funcionamento, composta inicialmente por um Diretor Financeiro e um 
Diretor Técnico. 
 
    Diante de tais decisões, e para que possamos efetivar o início das 
operações da Agência, especialmente suas ações de contabilidade,  faz-se necessária a 
aprovação plenária no CBH-SMT do nome indicado para assumir a direção financeira da 
organização. Numa ação consensual entre diversos membros ativos do CBH-SMT, foi 
sugerida a indicação do Sr. Benedito Canine para a diretoria financeira da Fundação 
Agência, indicação esta que já conta com o apoio deste presidente do CBH-SMT, do vice-
presidente e do secretário-executivo do Colegiado, Wendel Wanderlei Sétimo 
Marangonm respectivamente, bem como o apoio do presidente da FABH-SMT, José 
Geraldo Garcia, e de muitos outros representantes dos três segmentos que compõem o 
comitê. 
 
   Como nossa próxima reunião plenária correrá apenas entre o final de 
abril e o início de maio de 2012, vimos, por meio desta, consultar publicamente todos os 
integrantes do colegiado sobre a possibilidade de indicação ad referendum do Sr. 
Benedito Canine - em ato a ser assinado inicialmente pelo presidente do CBH-SMT – até 
que o colegiado possa ratificar essa indicação na primeira reunião plenária do CBH-SMT 
em 2012. 
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   Com a certeza da compreensão de todos os integrantes deste 
colegiado, desde já agradecemos pela atenção e solicitamos a gentileza de que todos se 
manifestem a respeito das duas questões aqui colocadas: 
 

a) Aprovação, ou não, do nome do Sr. Benedito Canine para a Diretoria Financeira da 
Agência. 

 
(    ) Aprovado              (    ) Reprovado 
 
 
 

b) Permissão para indicação ad referendum do Sr. Benedito Canine para posterior 
deliberação plenária. 

 
(    ) Aprovado             (    ) Reprovado 
 
 
   Atenciosamente, 
 
 
 

                                       
Vitor Lippi 

Presidente do CBH-SMT 
 
 


