
 

 

Ata da 32ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (14/12/2009): Aos 14 (quatorze) dias do 1 

mês de dezembro do ano de 2009, às 14h:00min, o Secretário Executivo do CBH-2 

SJD, Engº. Eli Carvalho Rosa, deu inicio à 32ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, CBH-SJD, na Câmara Municipal Pres. 4 

Tancredo Neves, no município de Jales-SP, e convidou para compor a mesa: o Sr 5 

Guedes Marques Cardoso – prefeito do Município de Pontalinda e Presidente do 6 

CBH-SJD; o Dr. Adaulto Luiz Lopes – Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do 7 

Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD; o Engº. Fernando Jesus Carmo – Coordenador 8 

da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação de Projetos do CBH-SJD e; o Sr. 9 

Clovis Viola – prefeito em exercício do município de Jales. Em seguida, o Secretário 10 

Executivo, Engº. Eli Carvalho Rosa, passou a palavra ao Presidente do CBH-SJD, Sr. 11 

Guedes Marques Cardoso, o qual após agradecer a presença dos membros 12 

presentes declarou aberta a 32º Reunião Ordinária do CBH-SJD. Na seqüência, o 13 

Presidente do CBH-SJD submeteu à Plenária a Ata da 31º Reunião do CBH-SJD, 14 

propondo a dispensa da sua leitura tendo em vista sua divulgação no ato 15 

convocatório, sendo aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em 16 

seguida, com a palavra, o Secretário Executivo do CBH-SJD, o Engº. Eli Carvalho 17 

Rosa, passou alguns informes destacando os seguintes temas: a  discussão e a 18 

implantação da Cobrança pelo uso da água no setor urbano e industrial da Bacia 19 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, a perspectiva da implantação do 20 

programa Pagamento por Serviços Ambientais no setor rural e, com especial 21 

destaque, a redução da contrapartida, especialmente para os municípios com 22 

população inferior a 50 mil habitantes, que deverão dispor de apenas 2% do valor 23 

global dos projetos FEHIDRO. Dando seguimento ao cronograma da Reunião, o 24 

Secretário Executivo do CBH-SJD, o Engº. Eli Carvalho Rosa, submeteu à Plenária 25 

para discussão e votação as deliberações constantes na pauta. A primeira a ser 26 

apresentada foi a Deliberação CBH-SJD nº.85 de 14/12/2009 que “Indica prioridades 27 

de investimento do FEHIDRO/2009 em carteira e dá outras providências”, sendo 28 

aprovada per unanimidade pelos membros do Comitê. A segunda proposta a ser 29 

apresentada foi a Deliberação CBH-SJD nº.83 de 26/02/2009 que “Aprova o Relatório 30 

de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 31 

Dourados - 2009” e dá outras providencias”, a qual foi aprovada por unanimidade 32 

pelo CBH-SJD. Em seguida, o Secretário Executivo do CBH-SJD, Engº Eli Carvalho 33 

Rosa, apresentou a Deliberação CBH-SJD nº.86 de 14/12/2009 que “Aprova a 34 

revisão do Plano de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 35 

Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados.”, e apresentou também a 36 

Deliberação nº81  de 14/12/2009 que “Aprova diretrizes e critérios para 37 

hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 38 

2010”, após o que, o engº  Fernando Jesus Carmo, coordenador da C.T,foi  solicitado 39 

para destacar as seguintes mudanças na Deliberação em questão: redução da 40 

contrapartida para os municípios que desejam obter recursos do FEHIDRO e 41 

alteração dos critérios de classificação de projetos destinados à adequação e 42 

conservação de estradas rurais. Durante o processo de discussão e votação dessa 43 

deliberação, o CBH-SJD optou por dar ao parágrafo quatro deste documento a 44 

seguinte redação: “As ações voltadas para conservação e adequação de estradas 45 

rurais só serão analisadas se integrarem um projeto de conservação do solo das 46 

áreas lindeiras de contribuição, onde a estrada esteja inserida.”. Sendo em fim 47 

aprovada pela Plenária. Dando prosseguimento à reunião, o Engº. Fernando Jesus 48 



 

 

Carmo apresentou a Deliberação CBH-SJD nº.82 de 14/12/2009 que “Fixa prazos 49 

para apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao 50 

FEHIDRO, exercício 2010 “.Em virtude de ser um ano eleitoral, o CBH-SJD optou por 51 

antecipar os prazos referentes ao protocolo e à análise de projetos, à divulgação dos 52 

resultados e à data de realização da próxima reunião do Comitê, definindo os 53 

seguintes prazos: “I – De 04/01 a 29/01/2010 das 8h às 17h (horário de Brasília) – 54 

protocolo das solicitações na sede da Secretaria Executiva do CBH-SJD, situada à 55 

Av. Otávio Pinto César,  1.400,  São José do Rio Preto ou no DAEE - Jales, 56 

localizado na Rodovia Euclides da Cunha, Km 585+300m - ao lado da Polícia 57 

Rodoviária, Jales; De 29/01 a 17/02/2010: analise, avaliação, pontuação, proposta de 58 

hierarquização das solicitações protocolados, de acordo com os critérios 59 

estabelecidos pela Deliberação CBH- SJD nº. 81/2009; Até 26/02/2010: Divulgação 60 

do resultado da análise das solicitações; Até 09/03/2010: Reunião Ordinária do CBH-61 

SJD”. A última deliberação apresentada foi a Deliberação nº. 84 de 14/12/2009 que 62 

“Indica prioridade de investimento FEHIDRO 2009 referente à Demanda Induzida sob 63 

o título “Revitalização de Bacia Hidrográfica”e dá outras providências”, sendo 64 

aprovado por maioria de votos. Seguindo a pauta da reunião, o Secretário Executivo 65 

do CBH-SJD, o Engº. Eli Carvalho Rosa, abriu à Plenária um espaço para que outros 66 

assuntos pudessem ser debatidos pelo Comitê. Aproveitando o ensejo, a Especialista 67 

Ambiental da SMA, Sandra Muller, sugeriu o encaminhamento de uma proposta de 68 

formação de um grupo de estudos para a implantação de uma Câmara Técnica ou de 69 

um Grupo de Trabalho de Educação Ambiental e Mobilização Social, e a 70 

consolidação de um Sistema de Informação Regional que forneça subsídios para a 71 

elaboração de inúmeros projetos. O Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do 72 

CBH-SJD apoiou a iniciativa e propôs uma maior participação do CBH-SJD para o 73 

fomento desta proposta. O membro do Comitê, Edson Edgard, se prontificou a 74 

elaborar e encaminhar essa proposta ao CBH-SJD. Em seguida, com a palavra o 75 

Presidente do CBH-SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso, agradeceu a presença de 76 

todos e declarou encerrada a 32º Reunião Ordinária do CBH-SJD. Eu, Eli Carvalho 77 

Rosa, Secretário Executivo do CBH-SJD, lavrei a presente ATA. Jales-SP, quatorze 78 

de dezembro de dois mil e nove, que contou com a presença de 23 membros 79 

habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos membros 80 

do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte. Seguem a esta ATA, para 81 

publicação junto ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas: ATA da 31ª Reunião 82 

Ordinária do CBH-SJD (26/06/2009); Deliberação nº.81/2009 de 14/12/2009 que 83 

“Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO 84 

destinados à área do CBH-SJD, exercício 2010”, Deliberação CBH-SJD nº.82 de 85 

14/12/2009 que “Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção 86 

de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2010“, Deliberação CBH-SJD nº.83 de 87 

26/02/2009 que “Aprova “O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 88 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados - 2009” Deliberação nº. 84 de 14/12/2009 89 

que “Indica prioridade de investimento FEHIDRO 2009 referente à Demanda Induzida 90 

sob o título “Revitalização de Bacia Hidrográfica”e dá outras providências”, 91 

Deliberação CBH-SJD nº.85 de 14/12/2009 que “Indica prioridades de investimento 92 

do FEHIDRO/2009 em carteira e dá outras providências”. Deliberação CBH-SJD 93 

nº.86 de 14/12/2009 que “Aprova a revisão do Plano de Bacia da Unidade de 94 

Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 95 

Dourados.”  96 


