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Ata da 54ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada na Câmara Municipal de Jales SP, 1 
em 29/05/2018 às 10h:00min. 2 

 
Relação dos membros do Plenário – Presentes 

 

 
ENTIDADE 

 
NOME 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - 
CETESB/Jales 

 

Gean Carlos Postingel Garcia 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP 

Julian Martins Parra Neto 

Escritório de Desenvolvimento Rural - EDR/CATI -Regional 
Jales 

 

Florisvaldo Capato 
 

Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE/BTG 
 

Eli Carvalho Rosa 
 

Secretária da Saúde – Grupo de Vigilância Sanitária – 
Núcleo de Jales 

José Carlos Zambom 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - 
CBRN 

Márcio Fernando Gomes 

Prefeitura Municipal de Jales 
 

P/P Flávio Prandi Franco 

Prefeitura Municipal de Marinópolis 
 

Joaquim Vieira Peres 
 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista 
 

José Marcos Alves 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis 
 

Antônio Alcino Vidotti 

Prefeitura Municipal de Rubinéia 
 

P/P Aparecido Goulart 

Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do Sul 
 

P/P Otamir Américo Marques 

Prefeitura Municipal de Nhandeara 
 

P/P José Aldo Borini 

Prefeitura Municipal de Guzolândia 
 

P/P Luiz Antonio Pereira de Carvalho 

Prefeitura Municipal de Pontalinda  Elvis Carlos de Souza 
 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Julio Mesquita 
Filho” 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

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

P/P Edson Edgart Batista 

APRUPO – Associação de Produtores Rurais de 
Pontalinda 

Alessandro Nunes Ferreira 

APRUMA – Associação dos Produtores Rurais de 
Marinópolis 

João Sérgio Ribeiro 

PEIXESP – Associação de Piscicultores em Águas 
Paulistas e da União 

Marilsa Patrício Fernandes 

Sindicato Rural – Sindicato Rural de Santa Fé do Sul 
 

P/P Luiz Antonio Bermal Salvador 
 

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

Evaldo Dias Fernandes 
 
 

Cooperativa Agrícola Mista-Produtores da Região de Jales Neli Antonia Meneghini Nogueira 
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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2018, às 10h: 00 min., o Secretário  3 

Executivo do CBH - SJD, Eng.º Eli Carvalho Rosa, deu inicio à 54ª Reunião Ordinária do  4 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, na Câmara Municipal de Jales –  5 

Plenário “Pres. Tancredo Neves”, situada na Rua 06 nº. 2241, Centro, em Jales – SP, onde  6 

cumprimentou a todos, convidou os presentes para ocuparem seus respectivos assentos e 7 

apresentou a mesa formada pelo eng.º. José Roberto Bóis, funcionário da Secretaria Municipal 8 

de Agricultura de Jales e Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação –  9 

CTPLAN, juntamente com o vice-presidente do CBH-SJD, o Profº. Jefferson do Nascimento, da 10 

UNESP de Ilha Solteira, e a Eng.ª Eliana C. M. Nogarini, funcionária do DAEE – Jales. O 11 

Presidente do CBH-SJD, Flávio Prandi Franco, devido a compromissos assumidos em São 12 

Paulo, comunicou a secretaria executiva do Comitê, que o vice-presidente, Profº Jefferson do 13 

Nascimento, estaria assumindo a presidência dessa reunião ordinária. O Profº. Jefferson do 14 

Nascimento agradeceu a presença de todos e convidou o Secretário Executivo do CBH - SJD, 15 

Eng.º Eli Carvalho Rosa para dar inicio aos Informes da Diretoria: Temos o PLC-315/2009, 16 

aprovado pela Lei Federal nº.13.661 de 08/05/2018 que alterou a Lei nº.8001 de 13/03/1990, 17 

reduzindo o percentual da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos 18 

(CFURH) destinado aos Estados, de 45% para 25%, e aumentando a fatia destinada aos 19 

municípios, que tiveram suas terras alagadas pelas represas  das usinas hidrelétricas, de 45% 20 

para 65% e os 10% restantes continuam destinados para a União, sendo 10% para a União, 3%  21 

para o Ministério do Meio Ambiente, 3% para o Ministério de Minas e Energia e 4% para o 22 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico. Essa redução no percentual de 23 

repasses para os Estados resultou numa grande perda para o Sistema de Gestão Integrada de 24 

Recursos Hídricos. Com a aprovação dessa Lei Federal nº.13.661/18 a Coordenadoria de 25 

Recursos Hídricos (CRHi) nos informou que será necessário fazer uma revisão da estimativa da 26 

receita de recursos hídricos do FEHIDRO, levando-se em conta os impactos dessa redução, o 27 

que acarretará numa redução no plano de aplicação financeira ainda no exercício de 2018.  Em 28 

seguida o secretário executivo passou a apresentar a Deliberação "Ad-Referendum" que "Fixa 29 

prazo para a 2ª chamada para apresentação de documentação, visando a obtenção de recursos 30 

junto ao FEHIDRO, exercício 2018". O engº José Roberto Bóis, usando a palavra, informou aos 31 

presentes que o saldo remanescente da primeira convocação foi de R$885.045,57 (oitocentos e 32 

oitenta e cinco mil, e quarenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos) e que o prazo 33 

estabelecido nessa Deliberação foi de 17 de abril a 03 de maio de 2018. Essa Deliberação foi 34 

divulgada no site www.comitesjd.sp.gov.br e também foi enviada por e-mail aos membros do 35 

Comitê. Nesse período, não houve nenhum protocolo de solicitação de recursos na secretaria 36 

executiva do CBH-SJD, e sendo assim o Comitê, infelizmente, vai devolver esse recurso para o 37 

FEHIDRO. Dessa forma,  poderemos pleitear mais verbas para a nossa bacia hidrográfica no 38 

próximo ano. O vice-presidete, Profº. Jefferson do Nascimento, disse que pela colocação do 39 

coordenador da Câmara Técnica de Planejamento (CTPLAN), engº José Roberto Bóis, essa 40 

situação ficou muito complicada e isso não é bom para o Comitê, mas vamos fazer o possível, 41 

juntamente com a Diretoria e a Câmara Técnica de Planejamento (CTPLAN), para que esse fato 42 

não venha acontecer novamente. Em seguida foi colocada em votação pelo o vice-presidente, 43 

Profº. Jefferson do Nascimento, a Deliberação CBH-SJD "Ad-Refendum" que "Fixa prazo para 44 

a 2ª chamada para apresentação de documentação, visando a obtenção de recursos junto ao 45 

FEHIDRO, exercício 2018", e a mesma foi aprovada por unanimidade. Na seqüência,  o 46 

secretário executivo apresentou a proposta de retirada da pauta a Deliberação que "Aprova o 47 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2018, ano base 2017, da UGRHI-18",  justificando 48 

que até a presente data a Coordenadoria de Recursos Hídricos não enviou o relatório da situação 49 
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dos resíduos sólidos, ano base 2017, da bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados. O 50 

vice-presidente do Comitê, Profº. Jefferson do Nascimento, colocou a proposta em votação e a 51 

mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o coordenador da CTPLAN, engº. José 52 

Roberto Bóis, cumprimentou a todos e informou que a disponibilidade de recursos do CBH-SJD 53 

para indicações ao FEHIDRO 2018 é de 2,749% do montante dos recursos, o que corresponde a 54 

R$1.737.084,43 (Hum milhão, setecentos e trinta e sete mil, oitenta e quatro reais e quarenta e 55 

três centavos), disponibilizado através da Deliberação COFEHIDRO n.192 de 05 de março de 56 

2018. A Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação é composta por membros dos 3(três) 57 

segmentos: Estado, Município e Sociedade Civil, que analisaram os 5(cinco) projetos 58 

apresentados pelos Tomadores, dos quais 4(quatro) foram habilitados. Os 4(quatro) projetos 59 

habilitados foram: 1- Centro Paulista de Estudos Agropecuários de São Carlos - CPEA, 60 

"Plano de Educação Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados" (PDC-1). 61 

2- SAAE Ambiental - Santa Fé do Sul, "Elaboração do Projeto Executivo do Emissário de 62 

Efluente Tratado da Estação de Tratamento de Esgoto do córrego da Mula" (PDC-3). 3- P.M. 63 

de Jales, "Combate a erosão do córrego Tamboril através de drenagem urbana" (PDC-3).  4- 64 

P.M. de São Francisco, "Construção de Galerias de Águas Pluviais: Sub-bacia 9 - Trechos 30 a 65 

31". O projeto não habilitado: P.M. de Monte Aprazível, "Plano Diretor de drenagem 66 

Urbana". A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos contratou a empresa Engecorps 67 

Engenharia S.A, para elaborar os projetos de drenagem urbana no município de Monte 68 

Aprazível e outros municípios da UGRHI-18 que ainda não elaboraram o plano diretor de 69 

drenagem urbana. O Plano Diretor de drenagem urbana, nesse pleito de 2018,  não é prioridade 70 

do Comitê, por não constar no Plano de Bacia do CBH-SJD. Os projetos habilitados somam um 71 

total de recursos de investimentos de R$852.038,86 (Oitocentos e cinqüenta e dois mil, e trinta e 72 

oito reais e oitenta e seis centavos) e ficou um saldo remanescente de R$885.045,57 (Oitocentos 73 

e oitenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e cinqüenta e sete centavos).  O engº. Nilton 74 

Suetugo, Secretário de Planejamento, da P.M de Jales questionou sobre a possibilidade da 75 

Prefeitura de Jales protocolar mais projetos de drenagem urbana. O vice-presidente, Profº. 76 

Jefferson do Nascimento, no uso da palavra, explicou que esse ano é eleitoral, onde os prazos 77 

são curtos para liberação de verbas públicas, portanto, não será possível abrir um novo prazo 78 

para entrega de projetos, por termos prazos já estabelecidos para envio dos projetos habilitados 79 

ao CRHI. O Prefeito de Nova Canaã Paulista, José Marcos Alves, questionou a secretaria 80 

executiva se os municípios foram comunicados sobre a reabertura de prazo para os Tomadores, 81 

porque ele não ficou sabendo desse novo prazo e que seria interessante enviar para o e-mail dos 82 

prefeitos. O secretário executivo, engº Eli Carvalho Rosa, informou que o novo prazo ou 83 

segunda chamada, para protocolo de novos projetos, foi enviado por e-mail à todos os membros 84 

cadastrados no CBH-SJD bem como colocado no site do Comitê. O vice-presidente, Profº. 85 

Jefferson do Nascimento, constatou que nessa reunião estão presentes apenas quatro prefeitos e 86 

alguns representantes de prefeitos. O coordenador da CTPLAN, engº José Roberto Bóis, 87 

informou que a cada dois anos tem o recadastramento das entidades que fazem parte do Comitê 88 

e seria bom que se colocasse mais de um e-mail para facilitar a nossa comunicação. A partir 89 

desse ano um dos critérios para aprovação dos projetos, pela CTPLAN, será a freqüência de 90 

participação dos prefeitos nas reuniões do Comitê e aquele que tiver maior freqüência, 91 

automaticamente terá maior  pontuação. O engº Odenir Rossafa, representante do prefeito de 92 

Rubinéia, informou que a Prefeitura Municipal recebeu o e-mail do novo prazo para entrega de 93 

projetos e protocolo na secretaria do CBH-SJD.  O secretário executivo, engº Eli Carvalho Rosa, 94 

comprometeu-se de melhorar a comunicação com os prefeitos no que diz respeito aos avisos das 95 

reuniões da assembléia do Comitê e das Câmaras Técnicas. A engª Sara Dias da Silva Lisboa, 96 
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representante da Prefeitura Municipal de Guzolândia, informou que o município ficou fora da 97 

lista dos municípios que foram atendidos pela empresa Engecorps, contratada pela Secretaria de 98 

Saneamento e Recursos Hídricos, para elaborar o Plano de Saneamento Básico, no tocante a 99 

erosão urbana e vai ser penalizado por não ter o plano atualizado. Ela propõe que se faça como 100 

os outros Comitês que estão atualizando esse Plano. O vice-presidente, Profº. Jefferson, disse 101 

que realmente existem posturas diferentes de Comitês, mas o CBH-SJD tenta seguir a 102 

legislação, as deliberações do CRH e COFEHIDRO, o Plano de Bacia, e que a nossa função é 103 

ajudar a todos, principalmente no cenário atual em que está o nosso país. O coordenador da 104 

CTPLAN, engº. José Roberto Bóis,  e a Advª. Marilsa Patrício Fernandes, representante da 105 

Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União (PeixeSP), concordam que na 106 

elaboração da atualização do Plano de Bacia, no próximo ano, seja verificada a possibilidade  de 107 

se rever os planos de erosão urbana dos municípios da nossa UGRHI. O engº. José Roberto Bóis 108 

solicita, em primeiro lugar, que conste em Ata o falecimento do engº. José Carlos Rosseti, do 109 

EDR-CATI de Jales, que foi um exímio técnico e muito colaborou, com suas experiências, para 110 

a formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. Em segundo lugar, 111 

comunica a todos que esta é a sua última participação na reunião do CBH-SJD, devido a um 112 

concurso prestado e aprovado na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, estará 113 

assumindo o cargo em uma outra cidade e não poderá estar à frente da coordenadoria da 114 

CTPLAN. Diz que teve o privilégio, juntamente com o engº José Carlos Rosseti, nos anos de 115 

1996 e 1997, de participar na formação do Comitê. Por vários anos foi membro e coordenador 116 

da CTPLAN. É com muita tristeza que tem que sair e agradece muito a secretaria executiva pela 117 

compreensão e apoio que sempre teve no Comitê. A Advª. Marilsa Patrício Fernandes, 118 

representante da Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União (PeixeSP), disse 119 

que sente muito a saída do engº José Roberto Bóis, e já sente saudades de sua ausência no 120 

Comitê. O vice-presidente, Profº. Jefferson, disse que o engº Bóis realmente cumpriu muito bem 121 

sua função como técnico e com responsabilidade e dignidade. O secretário executivo, engº Eli 122 

Carvalho Rosa, disse que recebeu essa notícia como uma surpresa ruim para o Comitê, mas com 123 

certeza uma boa notícia para ele. Em nome do Comitê, agradece o engº Bóis, pelo seu 124 

profissionalismo, pela sua atuação e dedicação como coordenador da CTPLAN, e também 125 

registra o respeito, admiração e gratidão pela figura  humana ímpar que sempre foi.  O vice-126 

presidente do CBH-SJD, Profº. Jefferson do Nascimento, disse que espera muito das novas 127 

gerações, agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a 54ª Reunião Ordinária do 128 

CBH-SJD.   129 


