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Ata da 51ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada na Câmara Municipal de Jales SP, 1 
em 27/01/2017 às 09hs30min. 2 

 
Relação dos membros do Plenário – Presentes 

 

 
ENTIDADE 

 
NOME 

 

Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB/Jales 
 

Sílvio Beraldi 
 

Companhia Ambiental do Estado de São 
Paulo - CETESB/Jales 
 

Jordão Domingues M. M. P 

1º Pel. Polícia Militar Ambiental - Jales P / Edvaldo Boneto 
 

Companhia de Desenvolvimento Agrícola 
de São Paulo -   CODASP/SJRP 
 

P/ Thadeu Corrijo Beneti 

Companhia de Desenvolvimento Agrícola 
de São Paulo -   CODASP/SJRP 
 

José Roberto Morano 
 

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

P / Gilmar Rodrigues de Jesus 

Companhia Energética de São Paulo - 
CESP 

 
Carlos José Rodrigues 
 

Escritório de Desenvolvimento Rural - 
EDR/CATI -Regional Jales 
 

Florisvaldo Capato 
 

Secretaria da Saúde - Grupo de Vigilância 
Sanitária - Núcleo Jales 
 

José Carlos Zambom 
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 
- DAEE/BTG 
 

Eli Carvalho Rosa 
 

Secretária Estadual de Logística e 
Transportes 
 

José Luiz Catarim 
 

Prefeitura Municipal de Jales 
 

Flávio Prandi Franco 

Prefeitura Municipal de Dirce Reis 
 

Euclides Scriboni Benini 
 

Prefeitura Municipal de Floreal João Manoel de Castilho 
 

Prefeitura Municipal de Marinópolis 
 

Joaquim Vieira Peres 

Prefeitura Municipal de Nhandeara 
 

José Aldo Borini 
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Prefeitura Municipal de Nova Canaã 
Paulista 
 

José Marcos Alves 

Prefeitura Municipal de Pontalinda Elvis Carlos de Souza 
 

Prefeitura Municipal de Rubinéia 
 

Aparecido Goulart 

Prefeitura Municipal de Santa Salete Jader Fabiano Santiago Souza 
 

Prefeitura Municipal de Santana da Ponte 
Pensa 
 

José Aparecido de Melo 
 

Prefeitura Municipal de São João de 
Iracema 
 

P / Luciana Dias Rodrigues 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis 
 

Antonio Alcino Vidotti 

Prefeitura Municipal de Três Fronteiras 
 

Rubens José Belão 

Prefeitura Municipal de Urânia 
 

Marcio Arjol Domingues 

Sindicato Rural de General Salgado 
 
 

José Manoel Soares Sobrinho 

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

Edson Edgard Batista 
 

APRUPO - Associação de Produtores 
Rurais de Pontalinda 

Alessandro Nunes Ferreira 
 
 

APRUMA - Associação dos Protudores 
Rurais de Marinópolis 
 

João Sérgio Ribeiro 
 

FIESP /  Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo 
 

Débora Riva Tavanti Morelli 
 

UNESP – Universidade Estadual Paulista 
“Julio de mesquita Filho” 
 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores 
da Região de Jales 
 

Lúcio Lombardi Teixeira Nunes 
 

Sindicato Rural – Sindicato Rural de Santa 
Fé do Sul 
 

Luiz Antonio Bermal Salvador 
 
 

AERJ – Associação dos Engenheiros da 
Região de Jales 
 

Vanderlei Cecchini Junior 
 

Sindicato dos trabalhadores rurais de Jales 
 

Wilson Gilberto Donda 
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Sindicato Rural de Jales 
 

P / Fabiano Silva Candeo 
 

SEARVO - Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos da Região de 
Votuporanga -SP 

Ludimila Cristina Braga Alves 
 
 
 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro do ano de 2017, às 09h: 30 min., o Presidente 3 
interino do CBH - SJD, eng. Eli Carvalho Rosa, Diretor do DAEE de Jales, deu inicio à 51ª 4 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na 5 
Câmara Municipal de Jales – Plenário “Pres. Tancredo Neves”, situada na Rua 06 nº. 2241, 6 
Centro, em Jales – SP, onde cumprimentou e convidou a todos para ocuparem seus 7 
respectivos assentos e agradeceu a presença dos Prefeitos Municipais, Sociedade Civil e 8 
Estado, que são os três segmentos que compõem os Comitês do Estado de SP. Informou que 9 
o objetivo principal da reunião é a eleição para o novo Biênio 2017 / 2019 e comunicou, que no 10 
final de 2016, o Presidente do Comitê, D.r Adaulto Luiz Lopes,  faleceu, e deixou uma grande 11 
responsabilidade para o Comitê. Ele nos deu muitos exemplos positivos, porque ele tinha 12 
muita determinação, muita perseverança em seus objetivos, e vai fazer muita falta no Comitê. 13 
Ele foi um dos fundadores  do CBH-SJD, abraçou a causa, lutou muito por esse Comitê, desde 14 
a sua criação em 1997, quando o eng. Eli Carvalho Rosa também estava presente, houve 15 
muita discussão, até chegar num acordo de se começar o CBH-SJD, que foi o ultimo Comitê a 16 
ser formado no Estado de SP, e de lá pra cá, o D.r Adaulto Luiz Lopes  sempre foi o Vice-17 
Presidente, e nos últimos quatro anos, por votação em Assembléia no Comitê, ele tornou-se o 18 
Presidente. Essas palavras são, em memória do D.r Adaulto Luiz Lopes. Continuando, o eng. 19 
Eli Carvalho Rosa desejou sucesso aos Prefeitos que estão começando o novo Pleito, 20 
mandato de quatro anos e disse que estão assumindo uma grande responsabilidade, um 21 
grande trabalho, terão que fazer muito com poucos recursos, pois o País passa por uma crise 22 
econômica e moral, e desejou que tenham uma boa gestão para mudar a cara do Brasil, 23 
acabando com a corrupção e  roubalheira, precisa-se de gente de valor, de gente que assuma 24 
o compromisso com a população, e o Comitê de Bacia Hidrográfica tem a sua parcela de 25 
contribuição na gestão, os recursos são poucos mas se fará todo o possível para ajuda –los, 26 
tanto em nome do Comitê quanto do DAEE. No ano passado a Coordenadoria de Recursos 27 
Hídricos, que é presidida pelo secretario D.r Rui Brasil Assis, resolveu ajudar os municípios. O 28 
Plano diretor de Saneamento Municipal precisa ser elaborado por todos os municípios, sem 29 
eles os Municípios não têm mais condições de solicitar  recursos federais ou estaduais, então 30 
surgiu a idéia do D.r Ruis Assis Brasil de ratear a despesa com todos os Comitês, e assim,  31 
será contratada uma empresa em São Paulo que fará todos os PMSB para todos os 32 
municípios do estado de SP. Desta forma, os prefeitos municipais não precisam se preocupar 33 
que este importante documento será entregue ainda neste ano. O eng. Eli Carvalho Rosa 34 
continuou informando que o prazo de entrega de Projetos, definido na ultima reunião, 50° RO 35 
do CBH-SJD, que aconteceu na FUNEC em Santa Fé do Sul,  começou em 29 de novembro, 36 
se estende até 31 de março, e neste ano, tem uma novidade,  todos os projetos que serão 37 
protocolados no Comitê , previamente serão cadastrados no sistema SINFEHIDRO II, ou seja, 38 
o primeiro protocolo é digital e somente depois na Sede do Comitê de Jales  entrega-se a 39 
parte impressa. Para isso está sendo providenciado um treinamento  para os Tomadores, 40 
onde será enviado um técnico com especialidade em informática para um curso de 41 
capacitação, onde será ensinado como fazer o cadastro no SINFEHIDRO II. Esta capacitação 42 
deverá acontecer no mês de fevereiro e os convites serão enviados previamente. O eng. Eli 43 
Carvalho Rosa, na qualidade de Presidente interino do Comitê, devido a ausência do 44 
Presidente e também do Vice Presidente, S.r Armando Rossafa, ex-prefeito de Santa Fé do 45 
Sul, em que, de acordo com Estatuto do Comitê assume o Secretário Executivo, e  tem um 46 
prazo de 60 dias, começado em 01 de janeiro para convocar a Reunião, esta em andamento, 47 
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para fazer a eleição para o novo biênio (2017 / 2019),  deu seqüência na ordem do Edital de 48 
convocação da Plenária, que todos tinham no material impresso e acesso através do site do 49 
Comitê, e submeteu à plenária, a Ata da 50ª Reunião do CBH-SJD, a qual foi  dispensada sua 50 
leitura pelo representante da Prefeitura Municipal de Jales, José Roberto Bóis,  tendo em vista 51 
sua divulgação no site do Comitê e no ato convocatório. Também no material impresso 52 
encontram-se  duas deliberações feitas no Comitê após a realização da 50° RO, de 06 de 53 
dezembro de 2016. A Deliberação "AD REFRENDUM" do CBH-SJD nº 177/16 de 54 
06/12/2016 - "Aprova a adequação do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 55 
Dourados”, e dá outras providencias", se trata da adequação do Plano da Bacia Hidrográfica 56 
do Rio São José dos Dourados, elaborado pela empresa IRRIGART, por exigência da 57 
Coordenadoria de Recursos Hídricos, considerada urgente diante do prazo de entrega até 31 58 
de dezembro. Foi feita um reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação - 59 
CTPLAN, na SBESP de Jales, com a presença da IRRIGART que fez uma explanação desta 60 
complementação exigida numa deliberação do CRHi e aprovado pela Câmara técnica de onde 61 
se gerou esta Deliberação Ad referendum. Não havendo objeções contra a Deliberação, a 62 
mesma foi Aprovada por unanimidade. A Deliberação CBH-SJD “Ad Referendum” nº.178/16 63 
de 06/12/2016 - " Estabelece calendário para recadastramento dos membros atuais e cadastro 64 
de interessados em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados 65 
e eleições para o mandato 2017/2019". Se trata do calendário para recadastramento dos 66 
membros do Comitê, Sociedade Civil e Municípios e Estado. A Deliberação foi colocada em 67 
discussão e aprovada por unanimidade. Dando seqüência, inicou-se a Eleição para o Biênio 68 
2017/2019, das Entidades para comporem o plenário do CBH-SJD, por segmento, Estado, 69 
Município e Sociedade Civil. O segmento Estado , é o único que está definido no Estatuto do 70 
Comitê e por isso não pode ser alterado. Para ser alterado qualquer secretaria ou órgão de 71 
secretaria precisa se fazer a revisão do Estatuto. Sendo assim, o Segmento Estado continua 72 
sendo representado por: 01 - 1º Pel. Polícia Militar Ambiental – Jales; 02 - Companhia 73 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB/Jales; 03 - Companhia de Desenvolvimento 74 
Agrícola de São Paulo - CODASP/SJRP; 04 - Companhia de Saneamento Básico do Estado 75 
de São Paulo  - SABESP/Jales; 05 - Companhia Energética de São Paulo – CESP; 06 -76 
Coordenaria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN; 07 - Delegacia da Fazenda – 77 
Jales; 08 - Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG; 09 - Diretoria de Ensino - 78 
Região de Jales; 10 - Escritório de Desenvolvimento Rural - EDR/Jales; 11 - Secretaria da 79 
Saúde - Grupo de Vigilância Sanitária - Núcleo Jales; 12 - Secretária Estadual de Logística e 80 
Transportes; 13 - Secretária Estadual do Turismo. Nesse momento, o eng. Eli Carvalho Rosa 81 
convidou o eng. José Roberto Bois, Coordenador da CTPLAN,  para também fazer parte da 82 
mesa e deu seqüência com o Segmento Município. Foram apresentados na tela os 26 83 
municípios  que tem sede na Bacia Hidrográfica, sendo apenas Urânia a exceção. A Bacia 84 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados começa em Mirassol, esta cidade não faz parte do 85 
Comitê, mas tem uma posição estratégica muito importante para o Comitê porque a  nascente 86 
está ali e Mirassol tem área em 3 diferentes Comitês, mas atuam mais na Bacia do Turvo 87 
Grande . Todos os municípios de Mirassol para cá, tem área na BH do SJD e esse sempre foi 88 
um questionamento importante, porque os municípios que tem área na BH SJD, mas não tem 89 
a sede na BH SJD, não podem participar do nosso Comitê. Foi muita discussão,  em 90 
diferentes ocasiões, principalmente devido a questão financeira, o nosso recurso é pouco, 91 
sendo que a três anos atrás já tivemos dois milhões e meio, houveram situações que tivemos 92 
que remarcar nova chamada de Projetos por estar sobrando dinheiro, e hoje é o contrário , 93 
estamos com bastante dificuldades e para os senhores terem uma idéia, nós temos uma 94 
deliberação do COFEHIDRO de novembro de  numero 171 de 05 de dezembro de 2016, onde 95 
já se fez uma programação de distribuição de recursos para os anos de 2017, 2018 e 2019. 96 
Para 2017 estão reservados para o CBH-SJD um  milhão, cento e cinqüenta e um reais. Em 97 
2018, um milhão e treze mil reais. Em 2019, contando que será o inicio da cobrança pela água 98 
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na nossa Bacia, que vai arrecadar em torno de duzentos e sessenta e cinco mil reais, teremos 99 
um pouco mais, um milhão, trezentos e setenta e nove mil reais. . Essa é uma informação 100 
importante, sobre o porquê de nós não aceitarmos os outros municípios que tem área na 101 
nossa Bacia, ou seja, se eles entrarem teremos que repartir o bolo, que hoje seriam para 26 102 
municípios, teríamos que repartir para uns 40 municípios, essa foi a grande discussão em 103 
torno do Comitê, bom seria se todos esses municípios pudessem participar e tivéssemos 104 
recursos financeiros também para tal. A Cobrança da água será tão importante para o Comitê, 105 
porque no futuro, esses recursos dos royaltys serão retirados do Comitês. Quando todos os 106 
Comitês do Estado de SP estiverem com a cobrança legalizada, arrecadando recursos, esses 107 
serão os únicos recursos do Comitê. Neste momento, foi apresentado no telão,  a lista com 108 
todos os 26 municípios que tem sede na Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. O 109 
eng. Eli Carvalho Rosa continuou informando que o Segmento Sociedade Civil foi convidado 110 
para o recadastramento, por meio de telefone e contato direto e o prazo era até 13 de janeiro 111 
de 2017. No entanto, o Sindicato Rural de Palmeira D’Oeste, Sindicato Rural de Monte 112 
Aprazível e AIRVO – Associação Industrial da Região de Votuporanga, não fizeram o 113 
recadastramento, sendo assim, foi perguntado a Plenária se o prazo para recadastramento 114 
deveria ser estendido ou não. Débora Riva, representante da FIESP, se manifestou e disse 115 
que sua opinião é de que se vai sobrar vagas no Segmento Sociedade Civil, então é 116 
pertinente abrir novo prazo para que possam se inscrever, no entanto, os presentes ocupam 117 
as vagas de Titulares e os demais de suplentes. O representante da ECOAÇÂO, Edson 118 
Edgard Batista, se apresentou contra a extensão do prazo, alegando que o Comitê deve ter 119 
uma postura profissional e que estas Entidades nem se deram ao trabalho de estar presente 120 
nesta Reunião. O representante da AERJ, Vanderlei Cechini, propôs que fosse feito um último 121 
contato telefônico a estas Entidades, deixando-os ciente da situação e que não se estenda o 122 
prazo. O representante do Sindicato Rural de Jales, S.r Candeo, se manifestou a favor de se 123 
estender o prazo. O eng. Eli Carvalho Rosa colocou as duas propostas em votação, e a 124 
proposta da FIESP, que se dê um  novo prazo para o recadastramento venceu com 17 votos 125 
contra a Proposta da Ecoação, para não se estender o prazo, com 12 votos. O eng. Eli 126 
Carvalho Rosa, na seqüência, iniciou o Segmento Município e informou que a proposta é que 127 
os presentes serão os titulares e os demais suplentes, no entanto estão presentes 14 Prefeitos 128 
e um destes deverá ser suplente, então questionou se algum prefeito se dispõe a fazer parte 129 
da Suplência e o Prefeito de Rubinéia se dispôs, enquanto os outros serão Titulares. Também 130 
aproveitou a oportunidade para pedir a presença dos Senhores Prefeitos nas reuniões do 131 
Comitê, pois são 2 ou 3 no máximo ao ano e suas presenças são de fundamental importância, 132 
mesmo os recursos financeiros sendo poucos. No Segmento Sociedade Civil, estavam 133 
presentes 12 representantes e automaticamente são Titulares, restando escolher mais um 134 
representante. Assim, a Deliberação CBH-SJD Nº 179 de 27/01/2017 “Homologa 135 
composição do segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2017/2019”, e    136 
Deliberação BH-SJD Nº 180 de 27/01/2017  “Homologa composição do segmento município 137 
para o mandato do biênio 2017/2019”, foram aprovadas por unanimidade. Dando inicio na 138 
formação da Câmaras Técnicas, o eng. Eli Carvalho Rosa, falou que um problema sério entre 139 
os membros das Câmaras Técnicas é a ausência nas reuniões agendadas. Câmara Técnica 140 
de Planejamento e Avaliação:  Estado,  continuam: 1- DAEE – Departamento de Águas e 141 
Energia Elétrica, 2 - CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 142 
Estado de São Paulo, 3 - EDR – Escritório de Desenvolvimento Rural, 4 - CBRN – 143 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, 5 - SABESP – Companhia de 144 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 6 - CESP – Companhia Energética de São 145 
Paulo , 7 - Secretaria de Estado da Saúde – Vigilância Sanitária – Jales. Município: 146 
composição do biênio anterior: 1 - Prefeitura Municipal de Jales, 2 -Prefeitura Municipal de 147 
Santa Salete, 3 - Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, 4 - Prefeitura Municipal de 148 
Urânia, 5 - Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 6 - Prefeitura Municipal de Rubinéia, 7 -149 
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Prefeitura Municipal de Pontalinda. O eng. Eli Carvalho Rosa apresentou a proposta da mesa 150 
que é excluir os que não comparecem nas reuniões, sendo esse um processo de seleção mais 151 
justo. A Prefeitura Municipal de Santana da Ponte Pensa, representada pelo engenheiro 152 
Luciano da Costa Teles, em dois anos compareceu  em apenas uma reunião, Prefeitura 153 
Municipal de Pontalinda,  compareceu apenas na primeira reunião do Biênio anterior, então a 154 
idéia foi excluir estas duas Entidades e colocar  duas novas. Tem-se um pedido da Prefeitura 155 
Municipal de Ilha Solteira, mandado por escrito para participar da CTPLAN. O representante 156 
da Prefeitura de São João de Iracema pediu a palavra e colocou a disposição o Engenheiro 157 
Agrônomo da Prefeitura para participar das Câmaras Técnicas. O eng. Eli Carvalho Rosa, 158 
aproveitou para apresentar o representante de São João de Iracema, S.r Davi, informando que 159 
ele já foi Prefeito por duas gestões, já foi Presidente do CBH-SJD, e nesta Reunião está 160 
representando a Prefeita de São João de Iracema que é sua esposa, então colocou em 161 
votação a proposta de se substituir Santana da Ponte Pensa e Pontalinda por Ilha Solteira e 162 
São João de Iracema. A proposta foi aceita Sociedade Civil: 1 - AERJ – Associação dos 163 
Engenheiros da Região de Jales, sempre participa, 2 - PEIXESP - Associação dos 164 
Piscicultores em Águas Paulistas e da União, sempre participa, 3 - FIESP – Federação das 165 
Indústrias do Estado de São Paulo, sempre participa, 4 - UNESP – Universidade Estadual 166 
Paulista “Julio Mesquita Filho” – Campus de Ilha Solteira, sempre participa. O eng. Eli 167 
Carvalho Rosa comentou, nesse momento, que alguém pode estranhar a UNESP aqui estar 168 
no Segmento Sociedade Civil e perguntou ao representante da UNESP, Jefferson Nascimento 169 
de Oliveira, se no Estado de São Paulo,  nos outros Comitês, a UNESP participa como Estado 170 
ou Sociedade Civil. Com a palavra o Professor Jefferson, cumprimentou a todos e informou 171 
que na criação dos Comitês de Bacia, na Lei 7.663 de 1991, as universidades apareciam 172 
como sociedade civil no seu artigo 24, salvo engano, parágrafo único, e desde então elas tem 173 
sido sociedade civil. Alguns Comitês mudaram essa posição, o Pontal do Paranapanema, por 174 
exemplo. Mas tem um Comitê muito importante, onde existem três universidades públicas, que 175 
é o comitê Jacaré - Tietê, onde as três universidades, tanto a UNESP Araraquara, quanto a 176 
federal de são Carlos, quanto a USP de são Carlos estão como Sociedade Civil, então não 177 
vejo nenhuma objeção quanto a continuarmos sendo sociedade civil. Outra coisa que gostaria 178 
de colocar é que junto ao Conselho nacional de Recursos Hídricos, do qual faço parte como 179 
conselheiro e representante das universidades e organizações técnicas do país, nós também 180 
somos sociedade civil, então causa me um pouco de espanto esse tipo de situação ter essa 181 
dicotomia em algumas posições de alguns Comitês mas, aqui nós somos sociedade civil. O 182 
eng. Eli Carvalho Rosa agradeceu e deu continuidade: 5 - Cooperativa Agrícola Mista dos 183 
Produtores da Região de Jales, também participa ativamente, 6 - APRUPO – Associação dos 184 
Produtores Rurais de Pontalinda, sempre presente, 7 - ECOAÇÃO - Associação Primavera de 185 
Defesa do Meio Ambiente e Ação Social, sempre presente. Então, a formação da CTPLAN foi 186 
aprovada. A Deliberação CBH-SJD Nº 181 de 27/01/2017                                                                         187 
“Indica a composição da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação         – CTPLA para o 188 
biênio 2017/2019 e dá outras providências” foi aprovada. Câmara Técnica de Educação 189 
Ambiental – CTEA, Estado, continuam: 1 - Departamento de Águas e Energia Elétrica – 190 
DAEE, 2 - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 3 -Escritório de 191 
Desenvolvimento Rural – EDR/Jales, 4 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 192 
Paulo – SABESP, 5 - Diretoria de Ensino –. Região de Jales. Município, na formação do antigo 193 
Biênio, precisa-se substituir Santa Salete e Pontalinda, e a proposta é que sejam  substituídos 194 
por São João de Iracema e Ilha Solteira. 1 - Prefeitura Municipal de São João de Iracema, 2 - 195 
Prefeitura Municipal de Jales, 3 -Prefeitura Municipal de Urânia, 4 - Prefeitura Municipal de 196 
Santa Salete, 5 - Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Aprovado. Sociedade Civil: 1 -197 
Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus de Ilha Solteira, 198 
2 - Associação dos Engenheiros da Região de Jales – AERJ, 3 -Associação Primavera de 199 
defesa do Meio Ambiente e Ação Social – ECOAÇÃO, 4 -Cooperativa de Piscicultores de 200 
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Santa Fé do Sul e Região – COODESPI, 5 -Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da 201 
Região de Jales. A Deliberação CBH-SJD Nº 183 de 27/01/2017 “Indica a composição da 202 
Câmara Técnica de Educação Ambiental – CTEA, para o biênio 2017/2019 e dá outras 203 
providências” foi aprovada. Câmara Técnica de Saneamento - CT-SAN. Estado: 1 -204 
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 2-Companhia Ambiental do Estado de 205 
São Paulo – CETESB, 3 -Escritório de Desenvolvimento Rural – EDR/Jales, 4 -Companhia de 206 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; 5 - Coordenadoria de Biodiversidade 207 
e Recursos Naturais – CBRN. Município: Santana da Ponte Pensa  precisa ser substituída 208 
devido ao problema já citado. Continuam: 1- Prefeitura Municipal de Rubinéia, 2 - Prefeitura 209 
Municipal de Urânia, 3 - Prefeitura Municipal de Santa Salete, 4 - Prefeitura Municipal de 210 
Santa Fé do Sul. Sociedade Civil, continuam: 1- Universidade Estadual Paulista “Júlio de 211 
Mesquita Filho – UNESP – Campus Ilha Solteira; 2 - Federação das Indústrias no Estado de 212 
São Paulo – FIESP, 3 - Associação Primavera de Defesa do Meio Ambiente e Ação Social – 213 
Ecoação, 4 - Associação dos Engenheiros da Região de Jales – AERJ, 5 - Sindicato Rural de 214 
General Salgado. Aprovado. Débora Riva, representante da FIESP pediu a palavra e disse 215 
que apesar da maioria das reuniões acontecerem em conjunto com  todas as Câmaras, queria 216 
colocar a disposição, se alguém tiver interesse na vaga da FIESP, porque já ficaram nesse 217 
Biênio, na vaga de Educação ambiental, então podem abrir mão ou permanecer. O eng. Eli 218 
Carvalho Rosa pergunta à Plenária, se alguém da Sociedade Civil tem interesse em participar 219 
da CTEA e a  APRUPO manifestou interesse, sendo assim a FIESP foi substituída pela 220 
APRUPO. A Deliberação CBH-SJD Nº 182 de 27/01/2017“Dispõe sobre a indicação dos 221 
membros dos segmentos para a composição da Câmara Técnica de Saneamento - CT-SAN, 222 
para o biênio 2017/2019 e dá outras providências” foi aprovada. Grupo Técnico de Estudos de 223 
Cobrança de Água – GTECA,  Estado: 1 - Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 224 
2 - Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental – CETESB; 3 - Escritório de 225 
Desenvolvimento Rural – EDR/Jales; 4- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 226 
Paulo - SABESP; 5 - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN. 227 
Continuam os mesmos. Município: 1 - Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 2 - Prefeitura 228 
Municipal de Urânia, 3 - Prefeitura Municipal de Rubinéia, 4 - Prefeitura Municipal de Santana 229 
da Ponte Pensa , terá que ser substituída, 5 - Prefeitura Municipal de Jales. Sociedade Civil: 1 230 
- Sindicato Rural de Santa Fé do Sul; 2 - COODESP -Cooperativa dos Piscicultores de Santa 231 
Fé do Sul e Região; 3 - Sindicato Rural de Monte Aprazível, teremos que substituir, 4 - 232 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – Campus Ilha Solteira; 5 - 233 
Federação das Indústrias no Estado de São Paulo - FIESP. Foi dada  a sugestão de se 234 
colocar no lugar de Santana da Ponte Pensa, Ilha Solteira, isso porque dos vinte e cinco 235 
municípios que compõem o  Comitê, cinco não são operados pela SABESP, são eles Ilha 236 
Solteira, Santa Fé do Sul, Suzanápolis, São João de Iracema e  Neves Paulista e é importante 237 
a participação desses municípios que não são SABESP participar do GTECA. A discussão 238 
aqui é longa e importante, por isso a idéia de se substituir Santana da Ponte Pensa por Ilha 239 
Solteira. Aprovado. Para substituir Monte Aprazivel, fica APRUMA. A Deliberação CBH-SJD 240 
Nº 185 de 27/01/2017 “Dispõe sobre a indicação dos membros dos segmentos para a 241 
composição do Grupo Técnico de Estudos de Cobrança de Água – GTECA, para o biênio 242 
2017/2019 e dá outras providências” foi aprovada. Câmara Técnica de Uso e Conservação da 243 
Água no Meio Rural (CT-Rural). Continuam:  Estado: 1 - Departamento de Águas e Energia 244 
Elétrica – DAEE, 2 - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, 3 - Escritório 245 
de Desenvolvimento Rural – EDR/Jales, 4 - Companhia de Saneamento Básico do Estado de 246 
São Paulo – SABESP, 5 - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN. 247 
Municipio: 1 - Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, 2 - Prefeitura Municipal de Urânia, 3 - 248 
Prefeitura Municipal de Santa Salete; 4 - Prefeitura Municipal de Jales, 5 - Prefeitura Municipal 249 
de Nova Canaã Paulista. Sociedade Civil: 1 - Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da 250 
Região de Jales; 2 - Associação dos Engenheiros da Região de Jales – AERJ, 3 - Associação 251 
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dos Produtores Rurais de Pontalinda – APRUPO; 4 - Universidade Estadual Paulista “Júlio de 252 
Mesquita Filho” – UNESP – Campus de Ilha Solteira, 5 - Sindicato Rural de General Salgado. 253 
A Deliberação CBH-SJD Nº 184 de 27/01/2017 “Dispõe sobre a indicação dos membros dos 254 
segmentos para a composição da Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio 255 
Rural, para o biênio 2017/2019 e dá outras providências”foi aprovada. Representantes para o  256 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos  e  CONESAN. Na gestão anterior, o CBH-SJD foi 257 
representante Titular no CRH, enquanto o CBH-TG foi suplente , então agora nessa gestão 258 
ocorrerá a inversão e o CBH-SJS será  suplente  e  o CBH-TG será titular e  o eng. Eli 259 
Carvalho Rosa, solicitou a Plenária a indicação deste representante. O Prefeito de Floreal se 260 
prontificou e foi aprovado como representante suplente no CRH. O eng. Eli Carvalho Rosa 261 
solicitou na seqüência a indicação de um prefeito para ser representante titular no CONESAN. 262 
Débora Riva, representante da FIESP explicou neste momento que CONESAN, é o Conselho 263 
Nacional de Saneamento, e a importância de se ter um prefeito do CBH-SJD nesta 264 
representação , principalmente porque a vaga é de titular, é de representar os interesses e os 265 
assuntos de saneamento daqui da região junto ao CONESAN, então de preferência um 266 
prefeito que se envolva na discussão. O prefeito de Jales, Flavio Prandi Franco, se prontificou 267 
e foi aprovado. Composição da Diretoria para o Biênio 2017/2019. O eng. Eli Carvalho Rosa, 268 
seguindo o Item 5.4.3 do Edital de convocação, em que diz para fazer a  composição de uma 269 
comissão eleitoral, indica o eng. José Roberto Bóis, representando o Segmento município,  270 
Débora Riva,  representando a Sociedade Civil e o Silvio Beraldi, representando o Segmento 271 
Estado para compor a comissão eleitoral. O eng. Eli Carvalho Rosa passou a palavra ao eng. 272 
José Roberto Bóis que cumprimentou a todos e explicou que a eleição desta diretoria será 273 
para  a gestão dos próximos dois anos. Normalmente os prefeitos se reúnem e indicam o 274 
Presidente. Historicamente o prefeito representa a força política, ele é o presidente do Comitê. 275 
Acho que o CBH-TG foi o primeiro Comitê que houve a mudança de que a Sociedade Civil 276 
também possa concorrer a Presidência, isso a vários anos. A questão de quatro ou seis anos 277 
atrás, o CBH-SJD também mudou, tanto é que o falecido D.r Adaulto,  foi presidente do 278 
Comitê, pela Sociedade Civil, representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul. A 279 
principio, através de um acordo de revezamento de Segmentos na Presidência, ele foi eleito 280 
por dois anos, mas  no próximo Biênio, não havendo interesse de nenhuma Prefeitura 281 
Municipal, ele continuou por mais 2 anos, sendo possível a reeleição. Agora, nada mais justo 282 
do que a Presidência voltar para um Prefeito, já que a Sociedade Civil esteve por quatro anos 283 
na presidência. Débora Riva, representante da FIESP pediu a palavra e disse que concorda 284 
com a proposta, mas quiz ressaltar  o que acontece em outros Comitês do Estado, ou seja,  285 
valorizar a importância de estar um Prefeito na Presidência, em função das articulações 286 
políticas que são necessárias para o Comitê, também disse achar válido e bonito a 287 
experiência de alguns outros Comitês que tem fixo essa inversão, ou seja, um acordo de 288 
cavalheiros, sem registro  em regimento, um pacto de palavras, para que esteja na presidência 289 
um segmento em um Biênio e no próximo outro segmento. Então  solicitou  que permaneça 290 
esse acordo ao longo dos anos e que não seja esquecido e que no próximo Biênio a 291 
Sociedade Civil esteja a frente novamente. O eng. José Roberto Bóis disse achar interessante 292 
a proposta da Débora e que isso já vinha sendo feito, mas na ultima eleição isso só não 293 
ocorreu porque os prefeitos abriram mão e o D.r Adaulto que já era o Presidente  teve que 294 
continuar por mais dois anos. Realmente não está escrito mas,  é um acordo, então daqui dois 295 
anos, se houver candidato da sociedade civil, faremos a inversão novamente e perguntou a 296 
Plenária se todos aprovavam. Aprovado. Na seqüência, o eng. José Roberto Bóis perguntou 297 
se algum Prefeito tinha interesse em assumir a Presidência do CBH-SJD, que por favor se 298 
manifestasse. O prefeito de Jales, Flavio Prandi Franco, apresentou interesse e foi aprovado. 299 
Na sequencia, o eng. José Roberto Bóis disse que a Sociedade Civil tem que indicar um Vice-  300 
Presidente. Pediu que quem tivesse interesse se manifestasse e o representante da UNESP, 301 
Jefferson Nascimento de Oliveira, mostrou interesse e foi aprovado. A Deliberação CBH-SJD 302 
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Nº 185 de 27/01/2017 “Dispõe sobre a indicação dos membros dos segmentos para a 303 
composição do Grupo Técnico de Estudos de Cobrança de Água – GTECA, para o biênio 304 
2017/2019 e dá outras providências” foi aprovada. 305 
O eng. Eli Carvalho Rosa convidou o novo Presidente e Vice - Presidente para virem até a 306 
mesa e enquanto caminhavam até a mesa, aproveitou para informar a substituição do 307 
Sindicato Rural de Monte Aprazível no GTECA pelo Sindicato Rural de Santa Fé do Sul. 308 
Aprovado. Com a palavra, o Prefeito de Jales, Flavio Prandi Franco e Presidente do CBH-SJD, 309 
cumprimentou a todos e disse ser um prazer participar desta reunião e eleição, assumindo 310 
agora essa nova responsabilidade. Aproveitou para cumprimentar a todos os prefeitos e 311 
desejar um  bom trabalho e boa gestão . Cumprimentou o Secretario Executivo , que  até 10 312 
minutos atrás era o Presidente do Comitê, o eng. Eli Carvalho Rosa, o José Roberto bois,  313 
todos os representantes da Sociedade Civil, todos os representantes do Estado  e Municípios , 314 
e a todos pela aprovação. Disse conhecer a  competência da equipe  que trabalha  pelo 315 
Comitê, e que o que quer, juntamente com o Vice - Presidente é somar e estar sempre prontos 316 
a ouvir. O eng. Eli Carvalho Rosa, avisa que  o DAEE continua com a Secretaria Executiva, 317 
que faz parte da diretoria , e passa a palavra para o Vice - Presidente, Jefferson de Oliveira 318 
Nascimento que cumprimentou a todos e disse que essa escolha o deixa muito honrado. Está 319 
na UNESP a vinte e sete anos e a vinte e sete anos  lida com a água,  ensina ou tenta ensinar, 320 
estão presentes na Plenária um ex aluno seu e agora duas alunas atuais que estão fazendo 321 
Mestrado Profissional e é importante para todo mundo que fique bem claro a participação da 322 
UNESP – Universidade Estadual Paulista, Julio de Mesquita Filho neste Comitê, mais 323 
importante ainda é a posição de todos os senhores , vejo hoje aqui o prefeito de São João de 324 
Iracema que me cutucou a muito tempo atrás para fazer um trabalho que infelizmente não foi a 325 
frente por outras questões, e que todos tenham a consciência sobre o que estamos legislando 326 
nesse momento e vamos legislar nos próximos dois anos, que é sobre o bem mais importante 327 
que tem sobre a face da terra , que é a água. Cada um dos Senhores Prefeitos, Secretários, 328 
Administradores, Sociedade Civil, Governo, tem essa responsabilidade, todos nós como 329 
cidadãos também temos essa responsabilidade de zelar e cuidar pela água, a nossa região 330 
teve a sorte de não estar tão forte na crise hídrica mas temos que tentar melhorar essa 331 
situação. Conto com a participação de todos, essa diretoria nova quer ouvir os senhores, 332 
sugestões, dividas, criticas, isso é importante e agradeceu. O eng. Eli Carvalho Rosa, 333 
Presidente Interino do CBH-SJD agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a 51ª 334 
Reunião Ordinária do CBH-SJD.  335 
 336 


