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Ata da 36ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (16/12/2011): Aos 16 (dezesseis) 1 

dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 13h: 30 min., o Secretário 2 

Executivo do CBH - SJD, eng. Eli Carvalho Rosa deu inicio à 36ª Reunião 3 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, 4 

CBH-SJD, na sede do Sindicato Rural de Jales, situado na Avenida João 5 

Amadeu n.285, Jales – SP, e convidou para compor a mesa: o Sr. Guedes 6 

Marques Cardoso – prefeito do Município de Pontalinda e Presidente do CBH-7 

SJD; o Dr. Adaulto Luiz Lopes – Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do 8 

Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD; a eng. Neli N. Meneghuini – Coordenadora 9 

da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e o Eng° Fernando Jesus 10 

Carmo. Em seguida, o Secretário Executivo, eng. Eli Carvalho Rosa passou a 11 

palavra ao Presidente do CBH-SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso, o qual após 12 

agradecer a presença dos membros presentes declarou aberta a 36ª Reunião 13 

Ordinária do CBH-SJD. Na seqüência, o Presidente do CBH-SJD submeteu à 14 

Plenária a Ata da 35ª Reunião do CBH-SJD, propondo a dispensa da sua 15 

leitura tendo em vista sua divulgação no site do comitê, no ato convocatório, 16 

sendo aprovada pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente do CBH-17 

SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso, passou a palavra ao eng. Eli Carvalho 18 

Rosa, que passou alguns informes da secretaria com os seguintes temas: 1– IX 19 

Diálogo Interbacias – No período de 12 a 15 de setembro/2011 – Tema: Água 20 

para as Cidades, respondendo ao Desafio Urbano. Segundo relato dos 21 

participantes foi um dos melhores eventos, contando com a participação efetiva 22 

de todos. Como desdobramento, desse evento, resultou no encaminhamento 23 

da proposta de criação da Câmara Técnica ou Grupo Técnico de Educação 24 

Ambiental, para o exercício de 2012. 2– Plano Estadual de Recursos Hídricos - 25 

Em 10/11/2011 foi apresentado o resultado do processo de construção e 26 

pactuação do PERH 2012-2015. 3– XIII ENCOB – Encontro Nacional de 27 

Comitês de Bacias Hidrográficas – tema: A Atuação Articulada entre os CBHs 28 

Interestaduais e CBHs de Afluentes Estaduais: experiências, oportunidades e 29 

estratégias para a gestão compartilhada. Estiveram presentes 1200 pessoas 30 

com a participação da Sociedade Civil conforme Deliberação CRH nº 133 de 31 

21/07/2011. Pelo CBH-SJD foram dois representantes  da sociedade civil e o 32 

secretário executivo. 4– Comemoração dos 20 anos da Lei das Águas com o 33 

Seminário: Avanços e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de 34 

São Paulo – Esse encontro aconteceu na cidade de São Pedro com o objetivo 35 

de avaliar a gestão de recursos hídricos no Estado de São Paulo sob a ótica 36 

dos públicos internos e externos ao SIGRHI e propor uma visão de futuro. 37 

Foram 3 representantes de cada segmento (Estado, Município e Sociedade 38 

Civil) totalizando  9 representantes do CBH-SJD.  Após essa apresentação o 39 

eng. Eli Carvalho Rosa agradeceu o trabalho do eng. Fernando Jesus Carmo 40 

como Coordenador da CTPLA no biênio 2009/2011 e deu as boas vindas à 41 

engª. Neli, que passa ser a Coordenadora da CTPLA para o biênio 2011/2013. 42 

Na seqüência o eng. Eli Carvalho Rosa passou a palavra ao Presidente do 43 

CBH-SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso para fazer os informes da 44 

presidência. O Sr. Guedes Marques Cardoso informou sobre o que está 45 

acontecendo em Brasília a respeito do Código Florestal - Em seu Artigo 42º, o 46 

Código Florestal, aborda que 30% dos recursos da cobrança seja utilizado em 47 
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projetos de recuperação e reposição florestal. O Fórum Nacional se 48 

manifestou, através de uma moção, que foi encaminhada ao senado (Senador 49 

Aloysio Nunes Ferreira), que encaminhou ao Congresso, solicitando uma maior 50 

independência dos CBHs; ou seja, a retirada deste artigo. No Simpósio de 51 

Recursos Hídricos, que ocorreu em Maceió, no período de 28/11 a 01/12, saiu 52 

moções da ANA (Agência Nacional das Águas) e da própria ABRH (Associação 53 

Brasileira de Recursos Hídricos), contra esse Artigo do Código Florestal. Em 54 

seguida o eng. Eli Carvalho Rosa retoma a palavra e faz considerações da 55 

reforma do Código Florestal sobre o repasse dos recursos provenientes da 56 

cobrança do uso da água, relatando não ser justa a retirada desse recurso dos 57 

comitês para destiná-los aos municípios, e levantando o problema da questão 58 

da aplicação desses recursos, pois não se tem a certeza de que, estes, serão 59 

realmente aplicados para a recuperação de matas ciliares e nascentes. Outro 60 

agravante apresentado pelo eng. Eli Carvalho Rosa é a votação de um projeto 61 

de lei em Brasília que vai retirar 40 % do recurso das usinas, os royalties, que 62 

são repassados para o FEHIDRO e passar diretamente para os municípios que 63 

tem as suas áreas inundadas pelas represas ou usinas hidrelétricas. Projetos 64 

estes que, se aprovados, poderão prejudicar os comitês de bacia do Estado de 65 

São Paulo. Na seqüência o Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do CBH-66 

SJD complementou a questão dizendo que existem outras associações que 67 

também são contrárias ao Artigo-42 do Código Florestal. Na seqüência, o 68 

Presidente do CBH-SJD, Sr. Guedes Marques Cardoso passou a palavra ao 69 

eng. Eli Carvalho Rosa para a apresentação e esclarecimentos sobre as 70 

Deliberações. O secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, apresentou as 71 

seguintes Deliberações: 1 – Deliberação CBH-SJD nº. 106/2011 de 72 

26/08/2011 (ad referendum) – “Indica 02 (dois) representantes para participar 73 

do Projeto: Desenvolvimento de Capacidades da Sociedade Civil - Ampliando a 74 

atuação nos Comitês de Bacias Hidrográficas”. O eng. Eli Carvalho Rosa ainda 75 

esclarece que esta Deliberação está em conformidade com a Resolução CNRH 76 

nº. 98, que fomenta a capacitação dos membros dos Comitês e demais 77 

colegiados do SIGRH para privilegiar a participação da sociedade civil, através 78 

da vivência e participação, no XIII Encontro Nacional de Comitês de Bacias 79 

Hidrográficas, para que sejam elos multiplicadores aos demais representantes 80 

da sociedade civil nos Comitês de Bacia onde atuam diretamente. O secretário 81 

executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, passou a palavra para o Presidente do 82 

Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso para colocar em discussão e votação a 83 

Deliberação de n.106, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros 84 

presentes. 2 – Deliberação CBH-SJD nº. 107/2011 DE 16/12/2011 – “Aprova 85 

o Relatório de Situação com base em Indicadores dos Recursos Hídricos da 86 

Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos do São José 87 

dos Dourados (UGRHI - 18) – Ano de 2011”. O eng. Eli Carvalho Rosa 88 

completa que o Relatório de Situação da UGRHI 18 (Unidade Hidrográfica de 89 

Gerenciamento de Recursos Hídricos do Rio São José dos Dourados) do ano 90 

de 2011, foi elaborado, seguindo instruções para este fim, dado pela 91 

Coordenadoria de Recursos Hídricos, a partir de orientações recebidas em 92 

reunião 05/09/2011 e complementações, enviadas posteriormente. O Relatório 93 

de Situação foi encaminhado em 21/11/2011, e retornou em 29/11/2011. 94 

http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/infos/inforoyalties_.htm
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Finalizadas as análises dos indicadores o Relatório de Situação foi re-95 

encaminhado ao CRHi. Como é um critério para repartição de recursos 96 

FEHIDRO 2012, tem-se até o dia 30/12/2011 para encaminhar a Deliberação 97 

de aprovação, bem como o Relatório de Situação finalizado. Em seguida o 98 

secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, passou a palavra para o 99 

Presidente do Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso para colocar em 100 

discussão e votação a Deliberação de n.107, a qual foi aprovada por 101 

unanimidade pelos membros presentes. 3 – DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 102 

108/2011 de 16/12/2011 - “Aprova o cronograma de Implantação da Cobrança 103 

pelo Uso dos Recursos Hídricos”. Essa aprovação se faz necessária em função 104 

da Deliberação CRH nº 80/2008, que o CORHI avalia o atendimento, pelos 105 

CBHs, aos critérios de distribuição dos recursos FEHIDRO, data base 106 

31/12/2011. Essa Deliberação é somente para os CBHs que não estão com a 107 

cobrança implantada. O secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, passou a 108 

palavra para o Presidente do Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso para 109 

colocar em discussão e votação a Deliberação de n.108, a qual foi aprovada 110 

por unanimidade pelos membros presentes. 4 – DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 111 

109/2011 de 16/12/2011 – “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização 112 

dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2012 e dá 113 

outras providências”. Em seguida a engª. Neli N. Meneghuini, Coordenadora da 114 

CTPLA, fez um breve comentário dos critérios, estabelecidos pela CTPLA, 115 

referente aos projetos que deverão ser protocolados pelos Tomadores no ano 116 

de 2012. Houve algumas alterações e a engª. Neli destacou o Parágrafo-117 

Terceiro, da Deliberação CBH-SJD nº 109/2011 de 16/12/2011, que em anos 118 

anteriores muitos projetos, apresentados pelos Tomadores, com sede no CBH-119 

SJD, tinham abrangência em duas bacias hidrográficas. Diante desse fato a 120 

proposta  é que a partir de 2012 as solicitações de recursos ao FEHIDRO, feita 121 

pelos Tomadores, para serem validados no Comitê, deverão estar dentro da 122 

área geográfica da bacia hidrográfica do Rio São José dos Dourados.  Para 123 

maior esclarecimento, desse assunto, o eng.Osmar Guimarães, fazendo uso da 124 

palavra, apresentou um mapa da bacia hidrográfica do Rio São José dos 125 

Dourados mostrando, com clareza, a linha divisória de nossa bacia com as 126 

bacias dos rios Turvo-Grande(TG), Baixo Tietê(BT) e Tietê Batalha(TB). Essa 127 

divisão mostrou os 25 municípios que tem sua sede dentro da UGRHI-18 e 128 

ficaram distribuídos geograficamente da seguinte forma:  1- Aparecida d’Oeste: 129 

100% da área no SJD. 2- Auriflama: 60% de sua área no SJD e 40% no BT. 3- 130 

Dirce Reis: 100% de sua área no SJD. 4- Floreal: 55% de sua área no SJD e 131 

45% no BT. 5- General Salgado: 45% de sua área no SJD e 55% no BT. 6- 132 

Guzolândia: 50% de sua área no SJD e 50% no BT. 7- Ilha-Solteira: 85% no 133 

SJD e 15% no BT. 8- Jales: 62% de sua área no SJD e 38% no TG. 9- 134 

Marinópolis: 100% de sua área no SJD. 10- Monte Aprazível: 70% de sua área 135 

no SJD e 30% no BT. 11- Neves Paulista: 45% de sua área no SJD, 30% no 136 

BT e 25% no TB. 12- Nhandeara: 60% de sua área no SJD e 40% no TB.13- 137 

Nova Canaã Paulista: 100% de sua área no SJD. 14- Palmeira d’Oeste: 100% 138 

de sua área no SJS. 15- Pontalinda: 100% de sua área no SJD. 16- Rubinéia: 139 

100% de sua área no SJD. 17- Santa Fé do Sul: 100% de sua área no SJD. 18- 140 

Santa Salete: 70% de sua área no SJD e 30% no TG. 19- Santana da Ponte 141 
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Pensa: 70% de sua área no SJD e 30% no TG. 20- São Francisco: 100% de 142 

sua área no SJD. 21- São João das Duas Pontes: 100% de sua área no SJD. 143 

22- São João de Iracema: 100% de sua área no SJD. 23- Sebastianópolis do 144 

Sul: 100% de sua área no SJD. 24- Suzanápolis: 100% de sua área no SJD. 145 

25- Três Fronteiras: 100% de sua área no SJD. Em seguida, o Presidente do 146 

Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso colocou em discussão e votação a 147 

Deliberação de n.109, com a distribuição geográfica, das áreas, do CBH-SJD, a 148 

qual foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 5 – 149 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD no 110/2011 de 16/12/2011 – “Fixa prazos e 150 

procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção 151 

de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2012”. O eng. Eli Carvalho 152 

apresentou os seguintes prazos: de 09/01 a 31/01 de 2012 das 8h às 17h – 153 

prazo para protocolo das solicitação; antecipação esta devido 2012 ser ano 154 

político, portanto os projetos tem que ser analisados, avaliados, classificados, 155 

priorizados e encaminhados para são Paulo até o dia 3/07/2012; de 6/02 a 156 

7/02/2012 – prazo para analise, avaliação, pontuação e priorização pela 157 

Câmara Técnica; 29/02/2012 – divulgação do resultado; 02/03/2012 – reunião 158 

ordinária do comitê para dar o aval final dos projetos de 2012. A partir de 20 de 159 

dezembro de 2011 a secretaria do comitê disponibilizará no site do CBH-SJD 160 

toda documentação necessária para obtenção de recursos FEHIDRO. Esta 161 

documentação deverá ser entregue em 2 vias, sendo separadas em envelopes 162 

diferentes, a documentação exigida e o projeto apresentado, resultando assim 163 

na entrega de 4 envelopes. A solicitação deve ser protocolada na sede do 164 

CBH-SJD, localizada na Rua Nova York, 1016, Jardim Monte Rei, município de 165 

Jales - SP ou no DAEE, localizado na Rua Otavio Pinto César, 1400, Cidade 166 

Nova, município de São José do Rio Preto-SP. O secretário executivo, eng. Eli 167 

Carvalho Rosa, passou a palavra para o Presidente do Comitê, Sr. Guedes 168 

Marques Cardoso para colocar em discussão e votação a Deliberação de 169 

n.110, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em 170 

seguida, o eng. Eli Carvalho Rosa apresentou a “sugestão” do Conselho 171 

Estadual de Recursos Hídricos de Formação do Grupo Técnico de Educação 172 

Ambiental, com 5(cinco) representantes por segmento e a elaboração do 173 

regimento interno. Na seqüência a engª. Neli N. Meneghuini destacou o Artigo-174 

4º, da Deliberação CBH-SJD n° 109/2011, que estabelece os critérios, para a 175 

liberação dos recursos FEHIDRO, aos Tomadores que pleitearem projetos na 176 

área de Educação Ambiental. O secretário executivo, eng. Eli Carvalho Rosa, 177 

passou a palavra para o Presidente do Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso 178 

para colocar em discussão e votação a questão da formação do Grupo Técnico 179 

de Educação Ambiental. Foi aprovada por unanimidade pelos membros 180 

presentes. Em seguida o Dr. Adaulto Luiz Lopes – Vice-Presidente do CBH-181 

SJD apresentou a proposta da construção da Sede do CBH-SJD, em local a 182 

ser definido pela plenária, com uso dos recursos do FEHIDRO, exercício de 183 

2012. Na seqüência o Presidente do Comitê, Sr. Guedes Marques Cardoso 184 

colocou em discussão e votação a questão da construção da Sede do CBH-185 

SJD. Após várias discussões e sugestões sem obter um senso comum sobre a 186 

questão da construção da Sede do CBH-SJD, a votação foi adiada para a 187 

próxima reunião. Em seguida, o Presidente do Comitê, Sr. Guedes, agradeceu 188 
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a presença de todos os participantes da plenária e desejou um FELIZ NATAL E 189 

PRÓSPERO ANO NOVO[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 190 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do 191 

documento. Use a guia Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação da 192 

caixa de texto da citação.] 193 

 para todos e declarou a reunião encerrada. 194 
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