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Ata da 59ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD, realizada na Câmara Municipal de Jales 1 
- SP, em 27/09/2019. 1 – Abertura: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2 
2019, na Câmara Municipal de Jales – Plenário Tancredo Neves, em Jales – SP, realizou-se a 3 
59ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD, com a presença de 31 pessoas. Às 9:30 horas, em 4 
segunda chamada, o Secretário Executivo do CBH-SJD faz a abertura dos trabalhos e anuncia a 5 
composição da Mesa do Comitê. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 6 
Dourados inicia sua 59ª Reunião Extraordinária e a Mesa será composta pelo Prefeito de Jales 7 
e Presidente do CBH-SJD; pelo Diretor do DAEE e Secretário Executivo do CBH-SJD; pela 8 
funcionária do DAEE São José do Rio Preto e Secretária Executiva Adjunta do Comitê e pela 9 
funcionária do DAEE de Jales e que trabalha na Secretaria Executiva. Passa-se a palavra para o 10 
Presidente, que após cumprimentar toda a Mesa, agradece a presença de todos os membros do 11 
Comitê do rio São José dos Dourados, e nesse momento declara aberta a 59ª Reunião 12 
Extraordinária do Comitê, com a presença de 20 membros. Iniciando já o item 2 da Pauta: 2 – 13 
Leitura e aprovação das Atas Executiva e Completa da 58ª Reunião Extraordinária do 14 
CBH-SJD. Solicita a dispensa da leitura das atas, coloca em votação, aprovada. 3 – Informes 15 
da Secretaria Executiva: de 14 a 16 de agosto representantes do CBH-SJD participaram em 16 
São Pedro-SP, do 17º Diálogo Interbacias de Recursos Hídricos em Educação Ambiental. Dia 17 
31 de outubro a Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-SJD, estará promovendo o 3º 18 
Encontro de Educação Ambiental do Comitê São José dos Dourados. Destacou-se também a 19 
publicação da Deliberação Cofehidro 209/2019, que informa os saldos remanescentes para os 20 
comitês de bacia nessa 2ª chamada de projetos. Falou-se também da Deliberação Cofehidro nº 21 
210/2019, que veio para alterar dispositivos da Deliberação anterior (209) e o Artigo 2º define 22 
de forma clara que pode-se aceitar, em alguns projetos que têm necessidade de outorga ou 23 
licenças ambientais, apenas o protocolo e não a publicação da portaria  dessa licença ou outorga, 24 
como é exigido no MPO. Então essa foi uma exceção que vale tanto para os projetos de 2ª ou 3ª 25 
chamadas. 4 – Deliberações: Item 4 da Pauta, 4.1 Deliberação CBH-SJD nº 211/2019 de 26 
27/09/2019, “Indica prioridades de investimentos do FEHIDRO / 2019 – Saldo 27 
Remanescente e dá outras providências”.  A Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD fez a 28 
exposição  e o Sr. Presidente colocou em discussão, em aprovação, aprovada essa Deliberação 29 
que passa a ter o número 211/2019. Seguindo o item 5 da Pauta,  5 - Assuntos Diversos, 30 
verificou se existe alguém que gostaria de expor algum assunto extra. O representante do 31 
CREA-SP, Unidade UGI-Jales manifestou o interesse de fazer parte da Bacia do Rio São José 32 
dos Dourados.” O Sr. Presidente, após a manifestação do representante do CREA-SP pergunta 33 
se alguém quer se posicionar, se tem alguém para fazer as suas considerações. Em seguida, 34 
convida a Secretária Executiva Adjunta para expor a próxima Deliberação. 4.2 Deliberação 35 
CBH-SJD nº 212/2019 de 27/09/2019, “Altera o Artigo 2º da Deliberação CBH-SJD nº 36 
202/2019 de 29/03/2019 e dá outras providências.”  “A Deliberação nº 202/2019 ‘Aprova a 37 
indicação e dá posse aos membros do Estado, Municípios e Sociedade Civil.” No Artigo 2º 38 
pode-se verificar, os titulares estão preenchidos, nós temos 13 vagas, só que na suplência nós 39 
temos 10 vagas em aberto. Então, seria o seguinte, vamos alterar na Deliberação o Artigo 2º, 40 
inserindo aqui no 4º item dos suplentes o CREA-SP. Seria a Deliberação que altera o Artigo 2º 41 
da Deliberação 202/2019 e dá outras providências, considerando o Segmento Sociedade Civil, 42 
considerando que existe essa vaga, fica então indicado o Conselho Regional de Engenharia e 43 
Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, para compor o Segmento Sociedade Civil 44 
como 4º membro suplente, como está relacionado na tabela atualizada. O Sr. Presidente, após  45 
as devidas explicações e esclarecimentos, coloca em discussão, não havendo nenhuma 46 
manifestação, coloca em aprovação, considera aprovada essa Deliberação. A Secretária 47 
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Executiva Adjunta faz uma observação: existem uns critérios, de acordo com o calendário, em 48 
que se dá um prazo de uma semana para o CREA-SP estar integrando o CBH-SJD, 49 
protocolando esses documentos na Secretaria Executiva. 6.0 – Encerramento: O Sr. Presidente, 50 
já finalizando a 59ª Reunião Extraordinária, pergunta se há alguma manifestação. O Secretário 51 
Executivo do CBH-SJD salienta que esteve em São Paulo e que o Estado de São Paulo tem 21 52 
comitês. Então, somando-se todos os projetos de todos os comitês, verificou que estão 53 
represados mais de R$ 300.000.000,00 e que não é o caso desse Comitê  em que se está 54 
cumprindo as suas obrigações, mas são projetos que estão ‘enroscados’ lá, o que se deduziu de 55 
tudo isso aí, de que os projetos não estão qualificados, então há essa preocupação, inclusive vai 56 
chegar a nós,  no sentido de capacitar os técnicos das prefeituras para que os projetos cheguem 57 
já qualificados e não perder tempo na liberação do recurso para executar o projeto. No caso do 58 
CBH-SJD sobrou só 200 mil, que não vale a pena fazer uma terceira chamada, outra plenária, 59 
mas que pertencem esses recursos ao Comitê e ano que vem serão somados ao que for 60 
disponibilizado. O Sr. Presidente agradece a presença de todos, e  declara encerrada essa 61 
reunião extraordinária. Essa Ata foi redigida também na íntegra e vai assinada pelo Secretário 62 
Executivo e pelo Presidente do CBH-SJD. 63 
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