
 

Ata da 46ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada na FUNEC / Santa Fé do Sul, em 1 
06/07/2015 às 14hs00min. 2 
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Gutemberg de Souza Lima 
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Santa Fé do Sul 

Adaulto Luiz Lopes 
 
 

SAAE - SAAE-Serv. Auton. de Água e 
Esgoto de Santa Fé do Sul 

Adércio Rodrigues 
                
 

Aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2015, às 14h: 00 min., o Secretário Executivo do 3 
CBH - SJD, engº Eli Carvalho Rosa, Diretor do DAEE de Jales, deu inicio à 46ª Reunião 4 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na FUNEC, situada 5 
na Av. Mangará nº.477 – Santa Fé do Sul/SP. Cumprimentou a todos e convidou para fazer 6 
parte da mesa,  Dr. Adaulto Luiz Lopes, Presidente do CBH-SJD,  Armando Rossafa Garcia, 7 
prefeito de Santa Fé do Sul e vice-presidente do CBH-SJD e Ademir Maschio, presidente da 8 
FUNEC.  Na seqüência, o Secretário Executivo, Eli Carvalho Rosa, informou que para dar 9 
inicio à Plenária e torná-la  válida era preciso a aprovação da Deliberação CBH/SJD n°. 162/15 10 
de 12 /06/2015.Esta deliberação  altera o prazo, que está na Deliberação CBH/SJD n°. 160/15 11 
de 07 /04/2015, em que esta Plenária, realizada nesta data, deveria ter sido realizada até o dia 12 
08 de junho de 2015. Segundo o engº Eli Carvalho Rosa, no dia 08 de junho ainda estava 13 
sendo realizada a segunda reunião da CT-PLAN, para análise dos projetos correspondentes 14 
ao ano de 2015 para os recursos do FEHIDRO,  portanto, no item “IV – 06/07/2015: Reunião 15 
Ordinária do CBH-SJD com vistas a deliberar sobre a indicação dos empreendimentos, 16 
exercício 2015”, da respectiva deliberação, passou-se esta Reunião Ordinária para a data de 17 
hoje, e a mesma precisa ser votada e aprovada antes do inicio da Reunião Ordinária. Dr. 18 
Adaulto Luiz Lopes, Presidente do CBH-SJD, colocou a deliberação em discussão, em 19 
votação e por unanimidade a Deliberação CBH-SJD nº. 162/15 de 12/06/2015  “Ad 20 
Referendum” - Dispõe sobre   prorrogação de prazo de divulgação da proposta de priorização 21 



 

de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015, foi 22 
aprovada. Na seqüência, Dr. Adaulto Luiz Lopes, Presidente do CBH-SJD submeteu à 23 
plenária a Ata da 45ª Reunião Ordinária do CBH-SJD e o Sr. Francisco Airton Saracuza, 24 
Prefeito Municipal de Urânia, propôs a  dispensa de sua leitura tendo em vista sua divulgação 25 
no site do Comitê e no ato convocatório. A mesma foi aprovada por unanimidade pelos 26 
membros presentes. A seguir, o engº Eli Carvalho Rosa, Secretário Executivo do CBH–SJD, 27 
iniciou os Informes da Diretoria dizendo que no dia 09 de junho desse ano aconteceu em 28 
Sorocoba-SP  a primeira reunião do Fórum Paulista dos Comitês. O objetivo foi discutir a Del. 29 
COFEHIDRO n° 149/15 de 04 de março de 2015, citada na última reunião, em que são 30 
alterados  os valores mínimos a serem aplicados no Comitê. No CBH-SJD o valor mínimo era 31 
de 150 mil reais, o que gerou muita discussão mas, foi preciso a aprovação desta Deliberação 32 
do COFEHIDRO  e com isso foi necessário a elaboração de outras duas deliberações “Ad 33 
Referendum” do CBH-SJD, para a implantação das mudanças. Logo em seguida houve outra 34 
reunião em São Paulo a pedido do CRHi (Coordenadoria de Recursos Hídricos), com o 35 
Coordenador, Dr Rui Brasil Assis, para discussão da Deliberação COFEHIDRO n° 149/ 2015,  36 
e após muita discussão chegou-se ao consenso de que o Dr. Rui Brasil Assis falaria com o 37 
Secretário de Saneamento, Dr. Benedito Braga, sobre a possibilidade de revogar a referida 38 
deliberação. Após isso, recebemos  uma outra deliberação revogando aquela , ou seja, para 39 
que a nossa deliberação feita em dezembro de 2014 voltasse a prevalecer com seus  valores 40 
mínimos. Na época foi necessário  fazer a Del. CBH/SJD n° 159/15  e n° 160/2015 , que está 41 
no material impresso, uma revoga a Del. COFEHIDRO n° 149/15 na questão de diretrizes e 42 
critérios e a Del. CBH/SJD n° 160 revoga a questão da apresentação dos recursos, que são os 43 
prazos, sendo portanto necessário agora, colocar estas duas deliberações em votação.  44 
Voltando a falar sobre a reunião de Sorocaba-SP, o engº Eli Carvalho Rosa explicou  o que  45 
motivou a Del.COFEHIDRO n° 149 foi a intenção de que os recursos contigenciados sejam 46 
utilizados como empréstimos à iniciativa privada para projetos que visem implantação de 47 
soluções que contribuam para segurança hídrica ou seja, ajudem a economizar água. O valor 48 
emprestado terá que ser devolvido e segundo o Coordenador, Dr. Rui Brasil Assis, quando 49 
isso ocorrer será disponibilizado novamente aos Comitês, inclusive com taxa de juros 50 
aplicados. Para se ter uma idéia,  foi contigenciado um valor de 23 milhões de reais. No 51 
entanto, não existia  nenhum critério ou diretriz, por parte da Coordenadoria de Recursos 52 
Hídricos, de como esse dinheiro poderia ser utilizado, o único critério conhecido é de que não 53 
era a fundo perdido. Então foi decidido nessa reunião de Sorocaba-SP, com a presença de 54 
vários prefeitos, representantes da sociedade civil e representantes do Estado, através de 55 
votação, com apenas 1 voto  contrário, que fosse solicitado uma reunião, em caráter de  56 
urgência, com o Secretario de Saneamento, Dr. Benedito Braga , na qual iriam entregar uma 57 
carta com o pedido para que os 23 milhões de reais voltem imediatamente para uso dos 58 
Comitês. Ainda não obtivemos nenhuma resposta e não sabemos informar se essa reunião 59 
aconteceu ou não. Com a palavra, o Dr. Adaulto Luiz Lopes, Presidente do CBH-SJD, colocou 60 
em discussão e votação a Del. CBH/SJD n° 159 “Ad referendum” e a  Del. CBH/SJD n° 160 61 
“Ad referendum”. Em resumo, ficou da seguinte forma:  a Deliberação CBH-SJD nº.159/15 de 62 
07/04/2015 “Ad Referendum” – Revoga a Deliberação CBH-SJD nº.149/15 de 23/03/2015 e 63 
dá nova redação às diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO 64 
destinados à área do CBH-SJD, exercício 2015 e dá outras providências” e a Deliberação 65 
CBH-SJD  nº.160/15 de 07/04/2015 “Ad  Referendum” - Revoga a Deliberação CBH-SJD 66 
nº.150/15 de 23/03/2015 e dá nova redação para apresentação de documentação visando 67 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015. Ambas, foram aprovadas por 68 
unanimidade. Dando seqüência, o engº Eli Carvalho Rosa, Secretário Executivo do CBH–SJD, 69 
apresentou a Del.CBH/SJD n°  161, sobre o uso múltiplo das águas, lembrando que a mesma 70 
está no material impresso entregue aos participantes. O engº Eli Carvalho Rosa disse que, 71 
como todos já sabem, após reunião com o Ministério Público Federal (MPF), o mesmo 72 



 

recomendou que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados  passasse a 73 
ser o protagonista na disputa pelo uso múltiplo das águas no reservatório de Ilha Solteira, 74 
fazendo a interlocução e gestão com todos os órgãos federais afetados. A Câmara Técnica de 75 
Planejamento e Avaliação – CTPLAN esteve reunida no dia 08 de junho e esse foi um dos 76 
assuntos discutidos, ou seja,  de que forma o Comitê poderia contribuir para ser protagonista 77 
nesta questão dos usos múltiplos das águas. Também tivemos uma reunião com os 78 
professores da UNESP que fizeram o levantamento, diagnóstico e  prognóstico da área de 79 
implantação da piscicultura, e indicaram a área que se poderia colocar esses tanques redes. 80 
Então, após a reunião com a UNESP, a  Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação – 81 
CTPLAN chegou a seguinte conclusão, apresentada no Artigo 1° desta deliberação: “A 82 
CTPLAN, de acordo com a análise referente ao regime de uso múltiplo das águas , bem como 83 
a produção de energia da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira , manifesta-se favorável, no 84 
momento, à “Nova Concessão” da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira” . “Nova Concessão” 85 
porque a concessão que a CESP tinha em Ilha Solteira e Jupiá, está vencendo neste ano, 86 
então se exige uma nova licitação e esta licitação, segundo consta, deverá ocorrer no mês de 87 
setembro deste ano, então nós tínhamos que antecipar, com estas reuniões, para que esta 88 
deliberação possa chegar a tempo ao MPF. As considerações que nós chegamos e que serão 89 
encaminhadas ao MPF de Jales, são: 1°) considere na “Nova Concessão” da Usina 90 
Hidrelétrica de Ilha Solteira , o reservatório como uso múltiplo, levando em consideração as 91 
reais necessidades da cota do nível d’água para fins de abastecimento publico, produção de 92 
energia, navegação , piscicultura , irrigação, turismo e qualidade da água. 2°) Com estas 93 
variantes será mudado o cálculo do custo  e do retorno do empreendimento. 3°) deixar-se-á 94 
claro que a responsabilidade por eventuais danos causados pela violação das condições de 95 
operação serão assumidos pela concessionária da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, e 4°) e 96 
último: problemas futuros poderão ocorrer em função da área exposta com vegetação que 97 
será inundada , com possível alteração  na qualidade da água . Chegamos a estes quatro 98 
pontos considerando que são importantes e suficientes para que o MPF possa ter 99 
conhecimento  e encaminhar aos órgãos públicos competentes.  No final do Artigo 1°, fala-se 100 
“Nova Concessão”, porque a primeira concessão ocorreu há  aproximadamente 50 anos atrás. 101 
Na época da primeira concessão, não se falava em uso múltiplo de reservatório, mas hoje com 102 
o crescimento do país, com o desenvolvimento da tecnologia, com novos empreendimentos, 103 
os conhecimentos e as leis são outras. Neste momento, Carlos José Rodrigues/ CESP, disse 104 
que no dia seguinte (07/07/2015) acaba a concessão da CESP e o engº Eli Carvalho Rosa  105 
disse que provavelmente a nova licitação ocorra em setembro, desta forma a CESP ainda 106 
continua com esta prestação de serviços (gestão de ativos de geração). O Dr. Adaulto Luiz 107 
Lopes, Presidente do CBH-SJD, disse na seqüência que a decisão do Comitê ser o 108 
protagonista, na disputa pelo uso das águas, foi do MPF em Jales, mas o Comitê não tem 109 
essa autonomia, ou seja, o Comitê tem autonomia nas margens do Estado de São Paulo, mas 110 
nas margens do Estado de Mato Grosso do Sul há a necessidade de que um juiz federal dê 111 
uma sentença. Todas estas modificações ocorridas na legislação, ocorreram depois da 112 
construção do Reservatório de Ilha Solteira. Na reunião com o Ministério Público Federal em 113 
Jales, a posição do Comitê é de não aceitar a cota menor que 323.00 m, isto porque foi feito 114 
um projeto no qual se dizia que essa era a devida  cota e com isso foram desapropriadas 115 
terras, foram feitas modificações de divisas de propriedades, desmanche de ranchos, etc. Em 116 
seguida, a arquiteta Débora Riva / FIESP, apresentou uma dúvida no Artigo 1°da referida 117 
deliberação, querendo saber  se a consideração referente a manifestação  favorável à “Nova 118 
Concessão” da Usina Hidrelétrica de lha Solteira era somente da Câmara Técnica de 119 
Planejamento e Avaliação – CTPLAN ou do Comitê. O Dr. Adaulto Luiz Lopes respondeu que 120 
era da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação – CTPLAN, mas hoje estavam 121 
referendando em nível de Comitê aquilo que foi proposto pela CTPLAN . Essa deliberação 122 
será encaminhada amanhã. Tínhamos um prazo para fazer isso, tivemos que nos reunir com o 123 



 

pessoal de Ilha Solteira, tínhamos que fazer análise, então é só para referendar. Nesse 124 
momento a arquiteta Débora Riva / FIESP  respondeu que se pode fazer alterações, então 125 
não é “Ad Referendum” e sim um deliberação normal do Comitê, com data de hoje, isso 126 
porque a CTPLAN não delibera, sendo necessário portanto, tirar o “Ad Referendum” e colocar 127 
a data de hoje. O engº Eli Carvalho Rosa concordou com as mudanças propostas e o  engº 128 
José Roberto Bóis, coordenador da CTPLAN, disse que o Procurador Geral do MPF em Jales 129 
está cobrando responsabilidades do Comitê e por isso acha que Débora Riva / FIESP  tem 130 
razão em suas sugestões. O Dr. Adaulto Luiz Lopes, colocou então a deliberação em 131 
discussão e votação e assim a Deliberação CBH-SJD nº. 161/15 de 06/07/2015  - Dispõe 132 
sobre   o regime de uso múltiplo das águas, bem como a produção de energia da Usina 133 
Hidrelétrica de Ilha Solteira/SP, foi aprovada por unanimidade. Dando seqüência, o engº Eli 134 
Carvalho Rosa, apresentou a Deliberação CBH-SJD nº 163/15 de 06/07/15 – “Aprova 135 
transferência de saldo de recursos de investimento do FEHIDRO, ano de 2015, para o Diálogo 136 
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos”. Esta deliberação faz a 137 
transferência de recursos para o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 138 
Hídricos, que deve acontecer em São Pedro/ SP, para que um grupo do Comitê possa 139 
participar do evento. A transferência de saldo é no valor de 20 mil reais. O Dr. Adaulto Luiz 140 
Lopes colocou então a deliberação em discussão e votação e a mesma foi aprovada por 141 
unanimidade. O engº Eli Carvalho Rosa passou então a palavra para o eng° José Roberto 142 
Bóis, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, para apresentação da 143 
classificação dos projetos para recursos FEHIDRO 2015. O eng° José Roberto Bóis, 144 
cumprimentou a todos e disse que a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação - CTPLAN, 145 
após a  apresentação dos projetos, se reuniu e discutiu a hierarquização dos projetos para 146 
tomada dos recursos . Como todo ano, é sabido que o valor pleiteado é maior que o valor 147 
disponível, principalmente nesse ano que houve uma queda no valor de repasse para todos os 148 
Comitês do Estado de São Paulo. Informou ainda que o recurso é dividido em Gestão de 149 
Recursos Hídricos / Estudos e Projetos / e Serviços e Obras e que após a reunião, a Câmara 150 
Técnica concluiu a tabela de pontuação e hierarquização, presente no material impresso e que 151 
apresenta a seguir: Programa: Gestão de Recursos Hídricos: 1- PM Santa Fé do Sul: Plano  152 
Diretor de Combate as Perdas Totais de água no sistema de abastecimento público; 2 - PM 153 
Santa Salete: Plano Municipal de Saneamento Básico; 3- PM Neves Paulista: T.R- Plano 154 
Diretor de Combate as Perdas Totais de água no sistema de abastecimento público; 4- PM 155 
São João de Iracema: Plano Diretor de Combate as Perdas Totais de água no sistema de 156 
abastecimento público; 5 - PM São João das Duas Pontes: Plano Municipal de Saneamento 157 
Básico (PMSB).  Programa: Estudos e Projetos: 1- Palmeira D'Oeste: Atualização e 158 
Complementação do Plano Diretor de controle da erosão urbana do município de Palmeira 159 
D'Oeste; 2 - PM Nhandeara: Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural do Município de 160 
Nhandeara. Programa: Serviços e Obras: 1- PM Aparecida D'Oeste: Obra de prevenção e 161 
contenção da erosão do solo e assoreamento dos corpos d'água - Córrego do Boi; 2 -PM 162 
Urânia: Obra de Prevenção e contenção da erosão do solo e assoreamento dos corpos d'água 163 
- Córrego do Fandango; 3- PM Nova Canaã Paulista: Implantação de Galeria de Águas 164 
Pluviais; 4 - PM Suzanápolis: Implantação de Galeria de Águas Pluviais. Demanda induzida: 165 
1- PM Jales: Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos Domiciliares – Revestimento com 166 
Geomembrana PEAD; 2- Diálogo Interbacias: Transferência de saldo de recursos de 167 
investimento do FEHIDRO, ano de 2015, para o Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 168 
em Recursos Hídricos. Não habilitados: 1- PM São Francisco: Obra de proteção e defesa 169 
contra a erosão do solo agrícola e assoreamento de mananciais - Córrego da Tapera. 170 
Justificativa: Faltou Firma reconhecida na assinatura do termo de Anuência, conforme 171 
deliberação CBH-SJD n°. 159/15 de 07/04/2015, Anexo I, página 8 / 21 “Pasta de documentos 172 
administrativos; Regularidade Fiscal junto ao FGTS ou Certidão Unificada da Fazenda 173 
Nacional vencido em 21/03/2015. 2- PM Santana da Ponte Pensa: Plano de Gestão 174 



 

Integrada no Sistema de Recursos Hídricos. Justificativa: Desclassificado devido a mesma 175 
Entidade apresentar 2 projetos. Conforme Deliberação CBH-SJD n°. 159/15 de 07/04/2015, 176 
Artigo 6º, página 2/21 § 1º - Caso ocorra a apresentação de mais de uma solicitação, por um 177 
mesmo tomador, a CT-PLAN cancelará todas as suas solicitações protocoladas para o 178 
Exercício 2015. 3- PM Santana da Ponte Pensa: Plano Diretor de Saneamento Básico do 179 
Município de Santana da Ponte Pensa. Justificativa: Desclassificado devido a mesma Entidade 180 
apresentar 2 projetos, Conforme Deliberação CBH-SJD n°. 159/15 de 07/04/2015, Artigo 6º, 181 
página 2/21 § 1º - Caso ocorra a apresentação de mais de uma solicitação, por um mesmo 182 
tomador, a CT-PLAN cancelará todas as suas solicitações protocoladas para o Exercício 2015. 183 
4- PM Auriflama: Projeto de  Execução de Obra de Galeria de Águas Pluviais. Justificativa: 184 
Faltou assinatura do responsável técnico   e  Anotação  de Responsabilidade Técnica (ART) 185 
e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) conforme deliberação CBH-SJD n°. 159/15 186 
de 07/04/2015, Anexo I, "Pasta de documentos técnicos",  página 8 / 21. 5- PM 187 
Sebastianópolis do Sul: TR de Plano de Macrodrenagem Rural do Município de 188 
Sebastianópolis do Sul. Justificativa: Apresentou Certidão Negativa de Tributos e 189 
Contribuições Federais vencida em 05/04/2015. 6- SAAE - Santa Fé do Sul: Elaboração de 190 
Plano de Gestão e Recuperação de Áreas Ciliares do município de Santa Fé do Sul. 191 
Justificativa: Não apresentou Cópia autenticada da Ata de eleição da Diretoria; Certificado de 192 
Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE; Relatório de atividades conforme anexo XI do 193 
MPO; Comprovante do tempo de atuação, junto ao Comitê, conforme Deliberação CBH-SJD 194 
n°. 159/15 de 07/04/2015, Anexo III,  página 10/21 “Pasta de documentos administrativos". 7- 195 
Eco-Ação: Projeto de Capacitação Técnica sobre Uso Racional da Água na bacia do Rio São 196 
José dos Dourados "Sede de Preservar". Justificativa: Faltou o Certificado de Regularidade 197 
Cadastral de Entidades - CRCE, conforme Deliberação CBH-SJD n°. 159/15 de 07/04/2015, 198 
Anexo III,  página 10/21 “Pasta de documentos administrativos". O coordenador da Câmara 199 
Técnica de Planejamento e Avaliação – CTPLAN,  eng° José Roberto Bóis também informou 200 
que os valores do FEHIDRO para esse ano  correspondem a R$ 1.299.863,26, os valores de 201 
solicitação dos Tomadores correspondem a R$ 1.320.323,16,  apresentando portanto, saldo 202 
negativo correspondente a R$ 20.459,90. Acredita-se que dará para atender a todos, se for 203 
recebido o montante previsto, isto porque, quando os projetos vão para a análise do agente 204 
técnico é comum ser necessário ajustes nas planilhas orçamentárias. O eng° José Roberto 205 
Bóis concluiu sua apresentação dizendo que este foi o resultado do trabalho da Câmara 206 
Técnica de Planejamento e Avaliação - CTPLAN. Com a palavra, o engº Eli Carvalho Rosa, 207 
fez a observação de que esse valor de R$ 1.299.863,26, não inclui o município de Suzanápolis 208 
e  Jales, e os mesmos só serão atendidos se houver recurso na contabilidade final, sendo o 209 
município de Jales a prioridade, isto porque ficou registrado na Ata da 44ª RO, a proposta do 210 
Dr. Adaulto Luiz Lopes para que o projeto da Prefeitura Municipal de Jales pudesse ser 211 
classificado como “Aprovado” e atendido com recursos financeiros do FEHIDRO no ano de 212 
2015, diante da falta de recursos para atender todos os projetos naquele ano (2014). Neste 213 
ano de 2015, Jales não foi pontuado porque houve problema com a prestação de contas,  214 
conforme a deliberação exige, ou seja, neste ano Jales está inadimplente no FEHIDRO há 4 215 
anos porque não prestou conta de um recurso para o encerramento do lixão de Jales, mas, 216 
como ficou registrado em Ata que seria atendido, então decidiu-se que havendo recursos será 217 
atendido Jales e posteriormente Suzanápolis. Na seqüência, o Dr. Adaulto Luiz Lopes, 218 
Presidente do CBH-SJD, colocou em discussão e votação e não havendo manifestações em 219 
contrário, a “Deliberação CBH-SJD nº. 164/15 de 06/07/2015 - Indica prioridades de 220 
investimento visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2015 e dá outras 221 
providências” foi aprovada por unanimidade. Não tendo outros assuntos, o Dr. Adaulto Luiz 222 
Lopes, Presidente do CBH-SJD  agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a 46ª 223 
Reunião Ordinária do CBH-SJD. 224 
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