
 

 

Ata da 33ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (26/03/2010): Aos 26 (vinte seis) dias 1 

do mês de março do ano de 2010, às 09h: 30 min, o Secretário Executivo do CBH-2 

SJD, engº. Eli Carvalho Rosa, deu inicio à 33ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, CBH-SJD, no Centro Comunitário – 4 

Praça Osmar Novaes, 77, no município de Rubinéia-SP, e convidou para compor a 5 

mesa: o Sr. Guedes Marques Cardoso – prefeito do Município de Pontalinda e 6 

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

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

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação de Projetos do CBH-9 

SJD ; Sr. Aparecido Goulart – prefeito do município de Rubinéia-SP e o Prof. Oscar 10 

Gozzi, assessor técnico do Secretario do Meio Ambiente. Em seguida, o Secretário 11 

Executivo, engº. Eli Carvalho Rosa, passou a palavra ao Presidente do CBH-SJD, Sr. 12 

Guedes Marques Cardoso, o qual após agradecer a presença dos membros 13 

presentes declarou aberta a 33ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. Na seqüência, o 14 

Presidente do CBH-SJD submeteu à Plenária a Ata da 32ª Reunião do CBH-SJD, 15 

propondo a dispensa da sua leitura tendo em vista sua divulgação no site do comitê, 16 

no ato convocatório, sendo aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em 17 

seguida, o Presidente do CBH-SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso, passou a palavra 18 

ao Prof. Oscar Gozzi, assessor técnico do Secretário do Meio Ambiente, que após 19 

cumprimentar os presentes, fez as seguintes considerações: 1- Estreitamento e 20 

fortalecimento das relações entre os Comitês e a Coordenadoria de Recursos 21 

Hídricos; 2- Os Comitês devem continuar com o foco e a visão para o cumprimento 22 

das metas estabelecidas no Plano de Bacia elaborado pelos Comitês. 3- Reflexão do 23 

Projeto de Lei n.315, de autoria do Deputado Chico da Princesa (PR-PR), que propõe 24 

a retirada de 44, 5% dos recursos recebidos pelos Estados e conseqüentemente os 25 

destina aos Municípios, os quais já recebem 45% do montante da compensação. O 26 

projeto, depois de arquivado por anos, foi colocado em votação e aprovado na 27 

Câmara dos Deputados em dezembro passado e está para ser votado em caráter 28 

terminativo em duas comissões do Senado Federal (CAE e Comissão de Infra-29 

Estrutura). Depois, se aprovado, irá à sanção do Presidente da Republica. Foi 30 

demonstrada e explicada a necessidade de se debater melhor a questão, o risco que 31 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) corre de ter 32 

este volume de recursos (R$ 240 milhões, base 2009) subtraídos dos Estados que 33 

têm uma política de aplicação ao menos de parte dos recursos recebidos na área de 34 

gestão de recursos hídricos. Foi lembrada ainda a responsabilidade legal dos 35 

Estados face à dominialidade dos recursos hídricos, a necessidade de se consolidar 36 

os instrumentos de gestão (planejamento, outorga, fiscalização, etc.) e a “juventude” 37 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, que ainda está se consolidando no País. 38 

Como o Senador Romero Jucá, que rapidamente compreendeu a importância do 39 

tema, houve uma grande evolução no sentido de se levar o projeto para a comissão 40 

de Meio Ambiente, podendo até ser objeto de uma audiência pública, o que contribui 41 

para dar maior clareza no trâmite do Projeto. Para entendermos melhor essa questão 42 

vamos ver o cenário atual com valores numéricos: dos recursos financeiros oriundos 43 

das Usinas Hidrelétricas (royalties): 10% ficam para a União Federal, 45% são 44 

destinados aos Municípios impactados pelos lagos formados pelas usinas 45 

hidrelétricas, e os 45% restantes são divididos entre os 22 Estados da União. Se o 46 

Projeto de Lei n.315 for aprovado, os Municípios impactados pelos lagos formados 47 

pelas usinas hidrelétricas passam a receber 65% dos recursos financeiros oriundos 48 



 

 

das Usinas Hidrelétricas e os 22 Estados da União ficam com apenas 25% para ser 49 

dividido entre eles. Do total dos recursos financeiros que o Estado de São Paulo 50 

recebe, dessa partilha, 70% são repassados ao FEHIDRO, que tem como objetivo 51 

dar suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações 52 

correspondentes. Os projetos financiados pelo FEHIDRO são enquadrados conforme 53 

as prioridades estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Em seguida 54 

Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do CBH-SJD, propôs que o Comitê faça 55 

uma Moção de Repudio ao Senado Federal contra a aprovação desse Projeto de Lei 56 

nº315. Essa proposta foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade pelos 57 

membros presentes do CBH-SJD. O Secretário Executivo, engº. Eli Carvalho Rosa, 58 

agradeceu o pronunciamento do Prof. Oscar Gozzi, assessor técnico do Secretário 59 

do Meio Ambiente, e ao Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do CBH-SJD, pela 60 

proposta da Moção de Repudio ao Projeto de Lei n.315. Em seguida, o Secretário 61 

Executivo, eng. Eli Carvalho Rosa,  fez um breve relato da reunião do Conselho 62 

Estadual de Recursos Hídricos que aconteceu na cidade de São Paulo no dia 63 

8/03/2010, onde foram apresentados e discutidos os seguintes temas: 1- Proteção de 64 

nascentes: foram apresentadas uma palestra sobre as experiências em andamento e 65 

também uma proposta para que a proteção das nascentes torne-se um  programa de 66 

governo com o seguinte tema: “Adote uma nascente”. 2- PL315: Foi apresentado um 67 

relatório do andamento do Projeto de Lei n.315, que está em Brasília, para ser 68 

aprovado pela Câmara do Senado. 3- Deliberação n.113: que dispõe sobre repartição 69 

dos recursos FEHIDRO-2010 entre os colegiados. 4- Moção: Foi apresentada uma 70 

recomendação para que os CBHs façam a institucionalização da Câmara Técnica de 71 

Educação Ambiental nos Comitês. Na seqüência, o Secretário Executivo, engº. Eli 72 

Carvalho Rosa, passou a palavra ao Presidente do Comitê, Sr. Guedes Marques 73 

Cardoso, para fazer os informes da presidência. O Sr.Guedes Marques Cardoso 74 

informou que na Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados obteve a adesão 75 

de todos os municípios no “Pacto das Águas”, que é um programa da Secretaria do 76 

Meio Ambiente. Aconteceu, em 12/03/2010, uma  Reunião da Diretoria do CBH-SJD , 77 

no Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, onde foram discutidos os seguintes assuntos: 78 

1- Apreciação dos resultados da análise dos projetos FEHIDRO 2010, elaborado pela 79 

Câmara Técnica; 2- Apreciação da solicitação da Formação do Grupo Técnico de 80 

Educação Ambiental, bem como de seu Regimento Interno; 3- Apreciação da 81 

solicitação da Formação do Grupo Técnico de Gerenciamento pelo Uso e 82 

Conservação dos Recursos Hídricos no Meio Rural. Dos assuntos tratados, na 83 

ocasião, a Diretoria recomenda e faz uma proposta à plenária para que a solicitação 84 

da Formação do Grupo Técnico de Educação Ambiental, bem como seu Regimento 85 

Interno, seja enviado à Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para análise e 86 

discussão dessa solicitação, uma vez que a Diretoria entende que a formação do 87 

Grupo Técnico de Educação Ambiental, assim como outros grupos técnicos ou 88 

câmaras técnicas, devam ser formados pela Câmara Técnica de Planejamento e 89 

Avaliação, que é a instância maior na análise e discussão dos projetos apresentados 90 

no CBH-SJD. O Presidente do Comitê, Sr.Guedes Marques Cardoso, colocou o 91 

assunto em discussão e votação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos 92 

membros presentes. Em seguida, o presidente do Comitê passou a palavra para o 93 

secretário executivo, engº. Eli Carvalho Rosa para apresentação e esclarecimentos 94 

sobre as Deliberações. O secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, apresentou as 95 

seguintes Deliberações: 1- Deliberação CBH-SJD nº 87 de 28/01/2010 – Indica 96 



 

 

prioridades de investimento do FEHIDRO, 2ª chamada – empreendimentos em 97 

carteira – e dá outras providencias. 2- Deliberação CBH-SJD nº 88 de 22/02/2010 – 98 

“Dispõe sobre prorrogação de prazos de divulgação de propostas de priorizações 99 

visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2010. 3- Deliberação 100 

CBH-SJD nº 89/2010 de 12/03/2010 – “Aprova transferência de saldo de recursos de 101 

investimento do FEHIDRO 2010. 4- Deliberação CBH-SJD nº 90 de 12/03/2010 – 102 

“Dispõe sobre a criação do Grupo Técnico de Gerenciamento pelo uso e conservação 103 

dos Recursos Hídricos no Meio Rural. O secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, 104 

passou a palavra para o Presidente do Comitê, Sr. Guedes para colocar em 105 

discussão e votação as Deliberações de n.87 a 90. Foram aprovadas por 106 

unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, o secretário executivo do 107 

Comitê, eng. Eli Carvalho Rosa, informou que a Comissão Organizadora do VIII   108 

Diálogo Inter-bacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, em Avaré, ano 109 

de 2010, decidiu liberar apenas sete vagas por Comitê, sendo que aqueles que se 110 

inscreverem para ir nesse evento, deverão apresentar trabalhos de pesquisa 111 

relacionado com os recursos hídricos. Em seguida, o vice-presidente, Dr. Adaulto, 112 

falou a respeito de alguns projetos, que estão concluídos, e que os Tomadores estão 113 

correndo o risco de ficar inadimplentes por falta de prestação de contas, conforme 114 

informação do CRHi. Nesses casos, a Diretoria do Comitê deverá estudar uma 115 

proposta, para o ano de 2011, em que esses Tomadores em atraso, não poderão 116 

solicitar recursos financeiros junto ao CBH-SJD. Um outro problema apresentado, 117 

pelo Dr. Adaulto, é com relação aos projetos de Conservação de Solo na área rural, 118 

principalmente a construção de curvas de nível nas áreas lindeiras das estradas 119 

rurais. Com o crescimento do plantio da cana de açúcar e  a necessidade da 120 

construção de carreadores, para o tráfego  de caminhões, temos observado que os 121 

produtores rurais estão permitindo a retirada do encabeçamento das curvas de nível  122 

existentes, para a formação desses carreadores. Acontece que esses carreadores 123 

tornam-se condutores das águas de chuva que escoam para as estradas rurais 124 

causando uma enorme erosão do solo e prejuízo para o Comitê, uma vez que o CBH-125 

SJD tem aprovado e liberado recursos para execução dessas obras. O Dr. Adaulto, 126 

aproveitando da oportunidade, solicitou a colaboração dos Prefeitos presentes para 127 

que verifiquem, em seus municípios, se tem acontecido esses fatos aqui relatados e 128 

denunciem no Ministério Público quem assim o fizer. Em seguida, o Presidente do 129 

Comitê, Sr Guedes, convida o engº Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara 130 

Técnica de Planejamento e Avaliação para apresentar a Deliberação CBH-SJD 131 

n.91/2010 (ad-referendum) que dispõe sobre a indicação de prioridades FEHIDRO-132 

2010 e dá outras providências. O engº.Fernando Jesus Carmo apresentou essa 133 

Deliberação que trata dos trabalhos da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação 134 

quanto a análise, pontuação e classificação dos projetos apresentados pelos 135 

Tomadores do CBH-SJD. Dos 25(vinte cinco) projetos apresentados pelos 136 

Tomadores e protocolados no CBH-SJD, apenas 16(dezesseis) foram pontuados e 137 

classificados e os demais não foram pontuados por falta de documento e/ou falta de 138 

licenciamento e/ou entrega de projeto após o prazo estabelecido pelo Comitê. O eng. 139 

Fernando Jesus Carmo apresentou, em data-show, a planilha de pontuação e 140 

classificação desses projetos analisados pela Câmara Técnica, conforme 141 

relacionados a seguir: 1º - PM Santa Salete, 2º - PM S.J. Duas Pontes, 3º - Ecoação, 142 

4º - PM São Francisco, 5º - PM Suzanápolis. 6º - PM Três Fronteiras. 7º - PM Ponta 143 

Linda, 8º - PM Jales, 9º - PM Ilha Solteira, 10º - PM Suzanápolis, 11º - PM Urânia, 12º 144 



 

 

- PM Aparecida d’Oeste, 13º - PM Três Fronteiras, 14º - PM São Francisco, 15º - PM 145 

Guzolândia, 16º - PM Santa Clara d’Oeste. Os 09 (nove) projetos que não foram 146 

pontuados por falta de documento e/ou falta de licenciamento e/ou entrega de projeto 147 

após o prazo estabelecido pelo Comitê, estão relacionados a seguir: 1- FAPERP; 2- 148 

PM Rubinéia; 3- PM Santa Salete; 4- PM General Salgado; 5- PM Nova Canaã 149 

Paulista; 6- PM Urânia; 7- PM Palmeira d’Oeste; 8- Sindicato Rural de Santa Fé do 150 

Sul e 9- PM Pontalinda. O total disponível de Recursos de Investimento para o CBH-151 

SJD, ano de 2010, será de R$ 2.164.069,58 (Dois milhões, cento e sessenta e quatro 152 

mil, sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos), conforme Deliberação 153 

COFEHIDRO n.113/2010 de 08 de março de 2010, Anexo II. Demanda: R$ 154 

2.130.052,28. Demanda induzida: R$ 18.000,00. Total Demanda: R$ 2.148.052,28. 155 

Saldo R$ 16.017,30.  O Presidente do Comitê, Sr. Guedes, abre para manifestações 156 

da plenária e solicita para que todos os membros se manifestem com relação à 157 

apresentação da classificação dos Tomadores. Não havendo nenhuma discussão, 158 

passou-se o assunto à votação da plenária. Aprovado por unanimidade. Em seguida, 159 

o engº.Fernando Jesus Carmo apresentou uma proposta da Câmara Técnica de 160 

Planejamento e Avaliação referente aos 09(nove) projetos que não foram pontuados. 161 

Deverá ser estabelecido um prazo para os Tomadores apresentarem os documentos 162 

e/ou licenciamentos que faltaram na relação solicitada pelo Comitê no ato do 163 

protocolo dos projetos. Após essas complementações os projetos serão analisados, 164 

pontuados e classificados. Deverão estar em carteira e serão atendidos por ordem de 165 

classificação, para o caso de haver a possibilidade de aporte de mais recursos 166 

financeiros destinados ao Comitê. Em seguida, Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-167 

Presidente do CBH-SJD, propôs que a data de entrega dessas complementações, 168 

por parte dos Tomadores, seja até o dia 05 de abril de 2010.  O Presidente do 169 

Comitê, Sr.Guedes, colocou as propostas da Câmara Técnica e do vice-presidente, 170 

Dr. Adaulto, em discussão e votação, as quais foram aprovadas por unanimidade 171 

pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente do Comitê, Sr. Guedes, passou 172 

a palavra ao Prof. Oscar Gozzi, assessor técnico do Secretário do Meio Ambiente, 173 

que fez as seguintes considerações finais: 1- A contrapartida para os Tomadores era 174 

de 20% e com a redução proposta pelo CRH, a partir de 2010, veio trazer mais 175 

facilidade e incentivo para os Tomadores buscar recursos junto ao FEHIDRO. 2- 176 

Quero que fique registrado em Ata e levarei para a Secretaria de Meio Ambiente a 177 

vontade de alguns municípios fazer investimentos em saneamento na área rural. Vejo 178 

aqui 02(dois) projetos solicitando recursos do FEHIDRO para implantar Fossa 179 

Biodigestora na área rural. Isso é inédito e merece o reconhecimento da Secretaria e 180 

do CRHi. Dentro do propósito do Pacto das Águas, quando os municípios colocaram 181 

suas metas, uma das coisas que deveria ser feito era exatamente colocar pontuação 182 

para quem fizesse ação na área rural e isso acabou ficando somente em nível de 183 

discussão, dada a dificuldade de uma avaliação no Estado como um todo. Mas, 184 

vocês estão dando uma demonstração de que aqui no CBH-SJD, os membros 185 

participantes do Comitê, estão olhando para o saneamento não apenas na área 186 

urbana, o que seria normal, mas também para a área rural.  Parabéns! Nossos 187 

reconhecimentos em nome do Secretário de Meio Ambiente e da Secretaria. Em 188 

seguida, o Presidente do Comitê, Sr. Guedes, deixa a palavra com a plenária. 189 

Aproveitando a oportunidade concedida pelo Presidente do Comitê, Sr. Guedes, 190 

apresentou-se o Sr. Antonio Carlos, funcionário da CESP, membro do CBH-SJD e fez 191 

os seguintes comentários: 1- Deveria ter um calendário para todas as secretarias 192 



 

 

executivas dos Comitês onde as reuniões agendadas tivessem datas diferentes, para 193 

que pudéssemos participar das reuniões de outros Comitês. Alguns membros do 194 

Comitê, como é o meu caso, faz parte de dois ou mais Comitês e as datas das 195 

reuniões freqüentemente estão coincidindo. 2- Com relação aos Tomadores de 196 

Recursos, eu proponho que cada Tomador deva prestar contas através de relatório 197 

anual. No caso de não apresentar esse relatório, conclui-se que ele não terminou o 198 

projeto ou obra dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro. Logo, 199 

automaticamente, ficará o Tomador impedido de solicitar recursos para um próximo 200 

projeto. 3- Tem casos em que o Município tem (02)dois projetos em andamento (um 201 

projeto e uma obra). O problema existe e precisa ser solucionado. O Município 202 

poderia ter apenas um empreendimento. Assim, teríamos mais recursos para atender 203 

outros municípios. 4- Com relação aos municípios que não tem sede na bacia 204 

hidrográfica do Rio São José dos Dourados, mas tem parte de seu município com  205 

área nessa bacia, esse município poderia fazer parte do CBH-SJD. Há dois anos, 206 

participando de uma reunião plenária do Comitê observei, com certa decepção, a não 207 

aceitação de dois municípios que solicitavam a inclusão dos mesmos no CBH-SJD, 208 

com a justificativa de que os recursos financeiros destinados ao Comitê, pelo 209 

FEHIDRO, não dava para atender os Tomadores já existentes.  210 

Em seguida, o Presidente do Comitê, Sr. Guedes, passou a palavra ao Dr. Edson 211 

Edgard, da ONG-ECOAção, que fez um convite aos membros do Comitê, que 212 

estavam presentes, para participarem da 3ª Edição do “Caiaque – Amigos do Rio”. 213 

Segundo o Dr. Edson Edgard, esse evento é o que mais mobiliza as pessoas para 214 

conhecer de perto os problemas do Rio São José dos Dourados.  Aos participantes 215 

será oferecido um kit de sobrevivência, café da manhã, transporte e almoço. O 216 

passeio de caiaque começará no município de Pontalinda indo até o município de 217 

Dirce Reis. Essa atividade é realizada anualmente no mês de março e tem como 218 

objetivo a conscientização ambiental e também a socialização entre os 219 

representantes de cada município participante. Em seguida, o Presidente do Comitê, 220 

Sr. Guedes, agradeceu a presença de todos os participantes da plenária e desejou 221 

um bom final de semana para todos e declarou encerrada a 33ª reunião do CBH-SJD. 222 

Eu, Eli Carvalho Rosa, Secretário Executivo do CBH-SJD, lavrei a presente Ata.   223 
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