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Ata da 50ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada na FUNEC / Santa Fé do Sul, em 1 
28/11/2016 às 09hs30min. 2 

 
Relação dos membros do Plenário – Presentes 

 

 
ENTIDADE 

 
NOME 

 

Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB/Jales 
 

Sílvio Beraldi 
 

Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – SABESP/ SP 
 

Gilmar Rodrigues de Jesus 

Secretaria de Saúde – Núcleo Jales Luiz Eurípedes de Carvalho 
 

Departamento de Águas e Energia 
Elétrica - DAEE/BTG 
 

Eli Carvalho Rosa 
 

Prefeitura Municipal de Jales 
 

P/P Pedro Manoel Callado Moraes 

Prefeitura Municipal de Urânia Francisco Airton Saracuza 
 

Prefeitura Municipal de Rubinéia 
 

P/P Clevoci Cardoso da Silva 

Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul Armando Rossafa Garcia 
 

Prefeitura Municipal de Guzolândia P/P Luiz Antonio Pereira 
 

Prefeitura Municipal de Aparecida 
D’Oeste 

Izaías Aparecido Sanches 

ECOAÇÃO – Associação Primavera de 
Defesa do Meio Ambiente e Ação Social 
 

P/P Francisco Altimari Neto 
 

FIESP / Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo 

Débora Riva Tavanti Morelli 

APROPESC – Associação dos 
Piscicultores de Três Fronteiras e região 
 

Marilsa Patrício Fernandes 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro do ano de 2016, às 09h: 30 min., o Secretário 3 
Executivo do CBH - SJD, engº. Eli Carvalho Rosa, Diretor do DAEE de Jales, deu inicio à 50ª 4 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na 5 
FUNEC, situada na Av. Mangará nº.477 – Santa Fé do Sul/SP, onde cumprimentou e convidou  6 
a todos  para ocuparem seus respectivos assentos e convidou para fazer parte da mesa  o 7 
Vice Presidente do CBH-SJD, Armando Rossafa Garcia, Prefeito Municipal de Santa Fé do 8 
Sul, que agradeceu os dois anos de trabalho e passou a palavra ao secretário executivo, engº. 9 
Eli Carvalho Rosa, que informou à plenária que a “Fundamentação da Cobrança” foi 10 
encaminhada para o CRH, onde foi analisada e retornou para o CBH-SJD com alguns pedidos 11 
de complementação da mesma, e que será feita pelo comitê em 2017. Informou também que o 12 
Plano de Bacia do CBH-SJD foi entregue no prazo em Dezembro de 2015, porém quem 13 
entregou no prazo foi prejudicado, pois foram feitas algumas “Deliberações” após a entrega do 14 
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Plano, na qual o comitê teve que se adequar e fazer alterações e complementações no Plano 15 
de Bacia. Na sequência, passou a palavra para o Vice Presidente do CBH-SJD, Armando 16 
Rossafa Garcia, e este deu seqüência na ordem do Edital de convocação da Plenária, que 17 
todos tinham no material impresso e submeteu à plenária, a Ata da 49ª Reunião do CBH-SJD, 18 
a qual foi dispensada sua leitura, tendo em vista sua divulgação no site do Comitê e aprovada 19 
por unanimidade. O engº. Eli Carvalho Rosa passou a palavra para a eng.ª  Lucíola 20 
Guimarães Ribeiro, funcionária do DAEE – Jales, para apresentar a Deliberação CBH-SJD nº 21 
xxx/16 de 28/11/2016 -  que  “Aprova o Relatório de Situação com base em Indicadores dos 22 
Recursos Hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI- 18) do CBH-23 
SJD, ano de 2016” – a eng.ª Lucíola cumprimentou a todos e fez uma apresentação de como 24 
foi elaborado o relatório, os  dados utilizados, que foram repassados pela CRHi, e onde o 25 
Comitê precisa priorizar os esforços para melhorar a gestão dos Recursos Hídricos na bacia. 26 
Em seguida, Armando Rossafa Garcia, o Vice Presidente do CBH-SJD, colocou a deliberação  27 
em discussão e votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, a engª. 28 
Eliana Cristina Mariano Nogarini, foi convidada para apresentar a Deliberação CBH-SJD nº 29 
xxx/16 de 28/11/2016 – “Aprova a complementação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 30 
São José dos Dourados” – a engª Eliana explicou que o Plano de Bacia do CBH-SJD 31 
aprovado em 25/09/2015 pela Deliberação CBH-SJD nº166/15, foi elaborado pela empresa 32 
IRRIGART. Em 30 e 31/05/2016, ocorreu a Oficina “Plano de Bacia Hidrográfica – Subsídios 33 
para Revisão”, da qual participaram representantes do Comitê Coordenador do Plano Estadual 34 
de Recursos Hídricos (CORHI), da Câmara Técnica de Planejamento (CTPLAN), da 35 
Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), das Secretarias Executivas e Câmaras de 36 
Planejamento ou afins dos Comitês de bacias e representantes das Agências de Bacias, para 37 
discutir o conteúdo e prazo, relativos à revisão dos Planos das Bacias Hidrográficas. Na 38 
ocasião, foi apresentada a Deliberação CRH nº.185/2016 “Ad Referendum”, em que se 39 
determinou, referente à distribuição de recursos, destinados ao CBH-SJD, que 70% (setenta 40 
por cento), devem ser para atendimento das solicitações relacionadas à empreendimentos 41 
cuja proposta se enquadrem nos três SubPDCs priorizados para investimentos do exercício 42 
2017, inscritos no PBH/SJD e 30% (trinta por cento) para atendimento das solicitações 43 
relacionadas à empreendimentos cuja proposta não se enquadrem no item I, desde que 44 
descritos no PBH/SJD e para o atendimento das solicitações enquadradas como “Demanda 45 
Induzida”, para ações prioritárias e de caráter estratégico de abrangência e/ou relevância 46 
regional, conforme previsto no Plano de Bacia do CBH-SJD. Em 20/10/16, a CTPLAN, do 47 
CBH-SJD, aprovou os SubPDCs: 1.2 - Apoio ao planejamento e gestão de recursos hídricos; 48 
3.4 Prevenção e controle de processos erosivos e 4.2 Recomposição da vegetação ciliar e da 49 
cobertura vegetal. Já em 23/11/16, recebemos comunicado de que a Deliberação CRH 50 
nº.185/16 “ad referendum”, foi revogada pela Deliberação CRH nº188 “Ad Referendum”, de 51 
09/11/16, que estabelece o formato e o cronograma de entrega dos Planos de Bacias 52 
Hidrográficas – PBH e dá providências suplementares relativas à apuração dos indicadores de 53 
distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO, e por isso foi necessário acrescentar um 54 
outro considerando na deliberação do CBH-SJD, diferente do que está na pauta. De acordo 55 
com a Deliberação CRH nº188 “Ad Referendum” de 09/11/16, o plano de investimento passa a 56 
ser: I - Investimento de no máximo 25% (vinte e cinco por cento) nos “PDC 1- Bases Técnicas 57 
em Recursos Hídricos – BRH” e “PDC 2 – Gerenciamento dos Recursos Hídricos – GRH”; II – 58 
Investimento de no mínimo 60%  (sessenta por cento) em até 3 (três) PDCs, distribuídos em 59 
no máximo 6 (seis) Subprogramas de Duração Continuada (subPDC), a critério do CBH; III – 60 
Investimento de no máximo 15% (quinze por cento) nas demais ações do Plano de Bacia 61 
(PBH), em PDCs a critério do CBH. Desta forma, a empresa IRRIGART, propôs fazer a 62 
segunda revisão no Plano de Bacia. A arqtª Débora Riva, representante da FIESP, disse que o 63 
nome da Deliberação deveria ser “Aprova o programa de investimentos do Plano de Bacia de 64 
acordo com a Deliberação CRH nº188 “Ad Referendum” de 09/11/16, e que as adequações 65 
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deveriam ser analisadas com mais cuidado. A modificação do título da Deliberação e a 66 
posterior aprovação das adequações do Plano foram aprovados. Então, Armando Rossafa 67 
Garcia,  Vice Presidente do CBH-SJD, colocou a deliberação em discussão e votação e a 68 
Deliberação CBH-SJD nº. xxx/2016 de 28/11/2016 –“ Aprova o Programa de investimentos  69 
do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados”, para o quadriênio 2016-2019, 70 
e dá outras providencias”, foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, o engº. José Roberto 71 
Bóis, Coordenador da CTPLAN, foi convidado para apresentar a Deliberação CBH-SJD 72 
nº.xxx/16 de 28/11/2016 - " Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do 73 
FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2017 e dá outras providências".  O engº. 74 
José Roberto Bóis cumprimentou os presentes e informou que houveram poucas 75 
modificações, e que uma delas é no Artigo 10º, onde houve alteração na distribuição de 76 
percentuais por PDC, de acordo com a Deliberação CRH nº188 “Ad Referendum” de 09/11/16. 77 
e apresentou também a quarta deliberação sobre prazos para apresentação de documentação 78 
visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO. O Vice Presidente do CBH-SJD, Armando 79 
Rossafa Garcia, colocou a deliberação em discussão e votação e a mesma foi aprovada por 80 
unanimidade. Dando continuidade na sua apresentação, o engº José Roberto Bóis apresentou 81 
a Deliberação CBH-SJD nº.xxx/16 de 28/11/2016 - " Fixa prazos para apresentação de 82 
documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2017". Colocada 83 
em discussão e votação pelo Vice Presidente do CBH-SJD, Armando Rossafa Garcia, essa 84 
deliberação foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo para o momento, o Vice 85 
Presidente do CBH-SJD, Armando Rossafa Garcia, agradeceu a presença de todos e deu-se 86 
por encerrada a 50ª Reunião Ordinária do CBH-SJD.  87 


