
 

 

Ata da 31ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD (26/06/2009): Aos 26 (vinte seis) 1 

dias do mês de junho do ano de 2009, às 13h 30min, deu-se a primeira chamada 2 

para inicio da 31ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 3 

José dos Dourados – CBH–SJD, realizada no Centro Comunitário, localizado na 4 

Praça da Matriz s/n, no município de Rubineia - SP. Às 14h 00min o Secretário 5 

Executivo do CBH-SJD, Eli Carvalho Rosa, iniciou a 31ª Reunião Extraordinária e 6 

convidou para compor a mesa: o Prefeito Municipal de Pontalinda: Guedes Marques 7 

Cardoso – Presidente do CBH-SJD; o Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do 8 

CBH-SJD e representante do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul; o Eng. Tokio 9 

Hirata, Diretor do DAEE – Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande e Secretário Executivo 10 

Adjunto do CBH-SJD; o Eng. Fernando Jesus Carmo, coordenador da Câmara 11 

Técnica de Planejamento e Avaliação e representante da Cooperativa de 12 

Piscicultures de Santa Fé do Sul e Região e; o Prefeito Municipal de Rubineia 13 

Aparecido Goulart. Em seguida o Presidente do CBH–SJD, Guedes Marques 14 

Cardoso, declarou aberta a 31ª Reunião Extraordinária agradecendo a presença dos 15 

membros do CBH-SJD, autoridades e convidados e registrou a presença dos 39 16 

(trinta e nove) membros do CBH–SJD com direito a voto, número regimental. Na 17 

seqüência, o Presidente do CBH-SJD, Guedes Marques Cardoso, submeteu à 18 

plenária a ATA da 30ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, propondo a dispensa da sua 19 

leitura, tendo em vista sua divulgação no ato da convocação, e em seguida colocou-a 20 

em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade pelos membros da 21 

Plenária. Logo após a aprovação da ATA, o Presidente do CBH-SJD, Guedes 22 

Marques Cardoso, divulgou os informes da Presidência, entre os quais havia um 23 

oficio e solicitação de inclusão da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira na Câmara 24 

Técnica de Planejamento e Avaliação. O Presidente do CBH-SJD, Guedes Marques 25 

Cardoso, colocou a questão em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelos 26 

membros do CBH–SJD. Em seguida, com a palavra, o Secretário Executivo do CBH–27 

SJD, Eli Carvalho Rosa, expôs os informes da Secretaria Executiva do CBH–SJD na 28 

seguinte ordem: em 21/05/09 houve uma reunião na Coordenadoria para a 29 

apresentação da Deliberação 95 (Demanda Induzida) – “Revitalização de Bacias 30 

Hidrográficas – Revitalização de Córregos Urbanos e Recuperação de nascentes e 31 

matas ciliares”, a qual deu origem às Deliberações (ad referendum) CBH–SJD 78 e 32 

79; em 02/06/09 houve uma reunião em Bocaína – Pacto das Águas, na qual cada 33 

Município se comprometeu a fazer um diagnóstico dos Recursos Hídricos de seu 34 

domínio administrativo e das condições de Saneamento, traçar metas e colocar em 35 

prática um Plano de Ação; em 26/06/09, ás 10h00min, houve uma reunião no DAEE 36 

de São José do Rio Preto com o Prof. Ricardo Rodrigues da ESALQ de Piracicaba, 37 

na qual foi discutido o Termo de Referência – Demanda Induzida – Plano Diretor 38 

Ambiental; no dia 02/07/09, às 10h00min, no auditório da FUNEC em Santa Fé do 39 

Sul, haverá uma reunião aberta aos membros do CBH-SJD com a Laura do Conselho 40 

Estadual de Recursos Hídricos e com membros do GTECA, para tratar da Cobrança 41 

pelo uso da água. Após os comunicados, o Secretário Executivo do CBH–SJD, Eli 42 

Carvalho Rosa, submeteu à Plenária a inclusão na pauta, para discussão e votação, 43 

da questão referente à porcentagem dos recursos do FEHIDRO que cabe à 44 

Demanda Rural – 50% (cinqüenta porcento), sendo aprovada pelo CBH–SJD. Em 45 

seguida o presidente do Comitê, Guedes Marques Cardoso, submeteu à Plenária as 46 

Deliberações Ad-Referendum constantes na Pauta da Reunião. A primeira a ser 47 

apresentada foi a Deliberação CBH–SJD nº 75 de 25/05/09 (ad referendum), que 48 



 

 

“Dispõe sobre a prorrogação de prazos para a reunião de diretoria e divulgação de 49 

proposta de priorização de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao 50 

FEHIDRO, exercício 2009”. Na seqüência o Presidente do CBH–SJD, Guedes 51 

Marques Cardoso, coloco-a em discussão e votação, sendo aprovada pelos membros 52 

presentes. Em seguida, foi apresentada a Deliberação CBH–SJD nº 76 de 25/05/09 53 

(ad referendum), que “Aprova a transferência de recursos de investimento 54 

FEHIDRO/2009 do Comitê de Bacia Hidrográfica São José dos Dourados para a sub 55 

conta do FEHIDRO”. Essa Deliberação foi colocada em discussão e votação pelo 56 

Presidente do CBH–SJD, Guedes Marques Cardoso, sendo aprovada por 57 

unanimidade pelos membros do CBH–SJD. Em seguida, foi submetida à Plenária a 58 

Deliberação nº 77 de 25/05/09 (ad referendum), que “Constitui o Grupo Técnico de 59 

Estudos de Cobrança da Água – GTECA”. Posteriormente o Presidente do CBH–60 

SJD, Guedes Marques Cardoso, iniciou o processo de discussão e votação, 61 

momento em que a Plenária decidiu por uma alteração na ordem dos representantes 62 

da Sociedade Civil. No artigo 1º, inciso III A, a ÚNICA – União das Indústrias de 63 

Cana-de-Açúcar – deixa a posição 5 e passa a ocupar a posição 7 do inciso III B, e o 64 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jales deixa a posição 7 do inciso III B, para 65 

ocupar a posição 5 do inciso III A. Seguindo a pauta da reunião, o Presidente do 66 

CBH–SJD, Guedes Marques Cardoso, apresentou as Deliberações de nº 78 de 67 

18/08/09 (ad referendum) que “Aprova diretrizes e critérios para a hierarquização dos 68 

recursos FEHIDRO destinados à área do CBH–SJD, exercício 2009 referente à 69 

Demanda Induzida sob o título: “Revitalização de Bacias Hidrográficas”, e de nº 79 70 

de18/06/09 (ad referendum) que “Dispõe sobre prazos para apresentação e análise 71 

de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2009, modalidade 72 

Demanda Induzida”.  Em seguida, o presidente do CBH-SJD, Guedes Marques 73 

Cardoso, submeteu as Deliberações 78 e 79 à discussão e votação na Plenária, as 74 

quais foram aprovadas por unanimidade.  Após o encerramento das discussões e 75 

votações das deliberações, o Presidente do CBH-SJD passou a palavra ao Eng. 76 

Fernando Jesus Carmo, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e 77 

Avaliação, para relatar os trabalhos da Câmara Técnica. Inicialmente, o Eng. 78 

Fernando Jesus Carmo, divulgou os procedimentos usados para analise dos projetos 79 

que pleiteavam recursos do FEHIDRO. Dentre os critérios adotados foi apontada a 80 

análise de documentação dos Tomadores de recursos e o método de pontuação 81 

adotado para classificar os projetos que receberão financiamento do FEHIDRO. Em 82 

seguida, o Eng. Fernando Jesus Carmo, divulgou os seguintes números: Valor de 83 

recursos disponível para o CBH – SJD: R$ 1.721.758,43 (um milhão setecentos e 84 

vinte e um mil, setecentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos); Saldo 85 

da sub-conta: R$ 411.250,52 (quatrocentos e onze mil, duzentos e cinquenta reais e 86 

cinquenta e dois centavos); Valor Total: R% 2.133.008.,95 (dois milhões, cento e 87 

trinta e três mil, oito reais e noventa e cinco centavos); Demanda Induzida – 88 

Revitalização de Bacias: R$ 344.351,69 (trezentos e quarenta e quatro mil, trezentos 89 

e cinqüenta e um reais e sessenta e nove centavos); Demanda Induzida – Ações 90 

Estratégicas: R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinqüenta reais) e; Saldo Disponível: R$ 91 

1.771.607,26 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e sete reais e 92 

vinte e seis centavos). Em seguida, o coordenador da Câmara Técnica, Eng. 93 

Fernando Jesus Carmo, relatou que houve uma demanda por recursos do FEHIDRO 94 

na Bacia Hidrográfica São José dos Dourados de R$ 2.548.545,81 (dois milhões 95 

quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um 96 



 

 

centavos), contra uma disponibilidade de R$ 1.771.607,26 (um milhão, setecentos e 97 

setenta e um mil, seiscentos e sete reais e vinte e seis centavos), e aproveitou o 98 

momento para esclarecer que alguns projetos foram indeferidos por inúmeras razões, 99 

as principais delas foram de que algumas instituições não estavam cadastradas no 100 

CBH–SJD, e que em dois casos a contrapartida proposta pelo Tomador era menor 101 

que o exigido pelas normas do FEHIDRO, ou seja, no mínimo 20% (vinte porcento) 102 

do valor total do empreendimento. Posteriormente, foi apresentada uma tabela 103 

contendo os 21 projetos em ordem decrescente de pontuação. Os 14 (quatorze) 104 

primeiros estavam completos e do 15º (décimo quinto) ao 21º (vigésimo primeiro) 105 

eram propostas que necessitavam de alguma complementação solicitada pela 106 

Câmara Técnica, e por isso ficaram em “carteira”. Dando continuidade à Reunião, o 107 

coordenador da Câmara Técnica, Eng. Fernando Jesus Carmo, citou as 16 108 

(dezesseis) propostas amparadas pelo total de recursos da Bacia Hidrográfica, dentre 109 

os quais estavam: os 14 (quatorze) projetos completos e mais 2 (dois) projetos que, 110 

apesar de apresentarem alguma pendência, estavam dentro do orçamento, e as 111 

outras 5 (cinco) propostas que aguardavam alguma desistência ou desclassificação 112 

para serem contempladas. O Eng. Fernando Jesus Carmo salientou ainda que os 113 

outros projetos que não foram listados estavam com seus pedidos indeferidos, e 114 

colocou-se à disposição para prestar esclarecimentos. Em seguida, o Dr. Adaulto 115 

Luiz Lopes – Vice-Presidente do CBH – SJD e representante do Sindicato Rural de 116 

Santa Fé do Sul, divulgou uma relação de projetos que estão atrasados em relação a 117 

prestação de contas junto ao FEHIDRO. Na seqüência, o Presidente do CBH-SJD, 118 

Guedes Marques Cardoso, colocou em discussão e votação a Indicação de 119 

prioridades FEHIDRO/2009, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, 120 

agradeceu ao prefeito de Rubineia, Aparecido Goulart, pela receptividade, 121 

cumprimentou os prefeitos presentes, a equipe do DAEE e os demais convidados 122 

que participaram do evento. e declarou encerrada a 31ª Reunião Extraordinária do 123 

CBH-SJD. Eu, Eli Carvalho Rosa, Secretário Executivo do CBH-SJD, lavrei a 124 

presente ATA. Rubineia-SP, vinte e seis de junho de dois mil e nove, que contou com 125 

a presença de 39 (trinta e nove) membros habilitados e votantes do Comitê, sendo 126 

posteriormente encaminhada aos membros do CBH-SJD para aprovação na reunião 127 

plenária seguinte. Seguem a esta ATA, para publicação junto ao DOESP, as 128 

Deliberações aqui aprovadas: ATA da 31ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD 129 

(26/06/2009); Deliberação CBH-SJD nº 75 de 25/05/09 - Dispõe sobre a prorrogação 130 

de prazos para a reunião de diretoria e divulgação da proposta de priorização de 131 

solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009; 132 

Deliberação CBH–SJD nº 76 de 25/05/09 - Aprova a transferência de recursos de 133 

investimento FEHIDRO/2009 do Comitê de Bacia Hidrográfica São José dos 134 

Dourados para a sub conta do FEHIDRO; Deliberação CBH-SJD nº 77 de 25/05/09 - 135 

Constitui o Grupo Técnico de Estudos de Cobrança da Água – GTECA; Deliberação 136 

CBH-SJD nº 78 de 18/06/09 - Aprova diretrizes e critérios para a hierarquização dos 137 

recursos FEHIDRO destinados à área do CBH–SJD, exercício 2009 referente à 138 

demanda induzida sob o título: Revitalização de Bacias Hidrográficas - Revitalização 139 

de Córregos Urbanos e Recuperação de nascentes e matas ciliares; Deliberação 140 

CBH-SJD nº 79 de18/06/09 - Dispõe sobre prazos para apresentação e análise de 141 

solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2009, modalidade 142 

demanda induzida. 143 


