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Ata da 30ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (25/03/2009): Aos 25 (vinte cinco) dias 1 

do mês de março do ano de 2009, às 14h:00min, deu-se a primeira chamada para 2 

inicio da 30ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos 3 

Dourados, na Câmara Municipal do município de Santa Salete-SP. Às 14h:30min foi 4 

realizada a segunda chamada e foram  convidados para compor a mesa: Dr. Adaulto 5 

Luiz Lopes – Presidente do Sindicato Rural de Santa Fé do Sul e Presidente em 6 

exercício do CBH-SJD; Professor Oscar Gozzi, Acessor Técnico do Secretário do 7 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo; Tokio Hirata, Diretor do DAEE – Bacia 8 

Hidrográfica do Turvo/Grande e Secretário Executivo Adjunto do CBH-SJD; Sr. Nilo 9 

Lopes Santana, presidente da Câmara Municipal do município de Santa Salete; 10 

Osvaldenir Rizzato, prefeito do município de Santa Salete e David José Martins 11 

Rodrigues, ex-presidente do CBH-SJD. O Dr. Adaulto, presidente em exercício do 12 

CBH-SJD, registrou a presença de 24 (vinte e quatro) membros na segunda chamada 13 

do Comitê, dos 39 (trinta e nove) membros com direito a voto, número regimental, e 14 

declarou aberta a 30ª Reunião Ordinária agradecendo a presença dos membros do 15 

CBH-SJD, autoridades e convidados. Agradeceu a Câmara Municipal de Santa 16 

Salete pelo apoio e pela cessão do espaço para realização desta reunião. Na 17 

seqüência, o presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, passou a palavra 18 

para o Professor Oscar Gozzi, Acessor Técnico do Secretário de Meio Ambiente do 19 

Estado de São Paulo, que saudou os componentes da mesa, autoridades e 20 

convidados presentes. Durante o seu discurso, o Professor Oscar Gozzi, disse ser 21 

vontade do Secretário Francisco Graziano que, ainda no ano de 2009, parte dos 22 

Recursos do FEHIDRO será destinado a um programa especial da Secretaria do 23 

Meio Ambiente denominado “Revitalização e Recomposição de Mata Ciliar das 24 

Nascentes” e “Recuperação dos Córregos Urbanos” e em seguida encerrou seu 25 

discurso colocando-se à disposição do CBH-SJD na Secretaria do Meio Ambiente em 26 

São Paulo. Em seguida o presidente em exercício, Dr. Adaulto, submeteu à plenária 27 

a ATA da 29ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, propondo a dispensa da sua leitura, 28 

tendo em vista sua divulgação no ato da convocação, e em seguida colocou em 29 

discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes. Na seqüência 30 

passou a palavra para o engº Fernando Jesus do Carmo, coordenador da Câmara 31 

Técnica de Planejamento e Avaliação, que apresentou uma proposta de prorrogação 32 

do Cronograma de implantação das atividades da Cobrança pelo Uso da Água. Em 33 

seguida o Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, submeteu à plenária a 34 

proposta de prorrogação do Cronograma para discussão e votação, sendo aprovado 35 

pelos membros presentes. Na seqüência, o Presidente em exercício do CBH-SJD, 36 

Dr. Adaulto, apresentou o pedido da Prefeitura Municipal de Urânia, através de um 37 

Ofício, a inclusão do município de Urânia no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 38 

José dos Dourados, colocando o assunto em discussão. Após algumas 39 

considerações o Dr. Adaulto apresentou uma proposta de que todos os pedidos de 40 

inclusão no CBH-SJD, por parte de outros municípios, em que parte de suas áreas 41 

estejam inclusas na Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, devam ser 42 

encaminhadas para a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, para análise e 43 

discussão, e havendo unanimidade de votos favoráveis à sua inclusão no CBH-SJD, 44 

fica o município, automaticamente aceito pelo Comitê, caso contrário, o pedido 45 

deverá voltar para ser decidido em plenária. Essa proposta foi colocada em votação, 46 
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sendo aprovada pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente em exercício 47 

do CBH-SJD, passou a palavra para o Secretário Executivo do CBH-SJD, engº Eli 48 

Carvalho Rosa, para um breve relato das atividades e realizações do CBH-SJD, 49 

biênio 2007-2009. O Secretário Executivo, destacou principalmente, os (dez) projetos 50 

que foram cancelados por falta de documentos e prazos vencidos para licitação dos 51 

contratos FEHIDRO. Na seqüência, o Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. 52 

Adaulto, apresentou um relatório financeiro do CBH-SJD de 1998 a 2008, totalizando 53 

um investimento de R$ 13.132.723,90 (treze milhões, cento e trinta e dois mil, 54 

setecentos e vinte e três reais e noventa centavos). Em seguida, o Secretário 55 

Executivo do CBH-SJD, engº Eli Carvalho Rosa, apresentou a Deliberação CBH-SJD 56 

nº70/2009 de 26/02/2009 (ad referendum) que dispõe sobre prorrogação de prazo 57 

para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao 58 

FEHIDRO, exercício 2009. O Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, 59 

colocou em discussão e votação a Deliberação CBH-SJD nº 70/2009 de 26/02/2009, 60 

sendo aprovada por unanimidade pelos membros presentes. O Secretário Executivo 61 

do CBH-SJD, engº Eli Carvalho Rosa, apresentou a Deliberação nº71 de 25/03/2009 62 

que “Homologa a composição do segmento Municípios para o mandato do biênio 63 

2009/2011”. O Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, colocou em 64 

discussão e votação a Deliberação nº71 de 25/03/2009, sendo aprovada pelos 65 

membros presentes. O Secretário Executivo do CBJ-SJD, engº Eli Carvalho Rosa, 66 

apresentou a Deliberação nº72 de 25/03/2009 que “Homologa a composição do 67 

segmento Sociedade Civil para o mandato do biênio 2009/2011”. O Presidente em 68 

exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, colocou em discussão e votação a Deliberação 69 

nº72 de 25/03/2009, sendo aprovada pelos membros presentes. O Secretário 70 

Executivo, engº Eli Carvalho Rosa, apresentou a Deliberação nº 73 de 25/03/2009 71 

que “Homologa composição da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação 72 

formada por 6 (seis) representantes de cada segmento: Município, Sociedade Civil e 73 

Estado, para o Biênio 2009/2011. Após a leitura da Deliberação nº 73 de 25/03/2009, 74 

membros da Secretaria da Educação, fazendo uso da palavra, fizeram uma ressalva 75 

de que na reunião do dia 19/03/2009 ficou acertado que a Secretaria da Educação 76 

faria parte da Câmara Técnica no biênio 2009 / 2011 e que na relação apresentada 77 

não está constando o nome da mesma. O Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. 78 

Adaulto apresentou uma proposta de inclusão de mais um membro dos segmentos 79 

Município, Sociedade Civil e Estado, passando para 7 (sete) representantes, de cada 80 

segmento, na Câmara Técnica, para o biênio 2009/2011. A proposta foi colocada em 81 

discussão e votação, sendo aprovada pelos membros presentes com posterior 82 

indicação dos membros da sociedade civil e município, a ser apresentado na próxima 83 

reunião do CBH-SJD. O Secretário Executivo do CBH-SJD, engº Eli Carvalho Rosa, 84 

apresentou os representantes do CRH-Conselho Estadual de Recursos Hídricos 85 

(suplente) e CONESAN-Conselho Estadual de Saneamento (titular), sendo: Sr. Ilso 86 

Parochi, prefeito de Neves Paulista, representante do CBH-SJD junto ao CRH e o Dr. 87 

Edson Gomes, prefeito de Ilha Solteira, representante do CBH-SJD, junto ao 88 

CONESAN, conforme ficou definido na Reunião dos Segmentos realizada no dia 89 

19/03/2009 na Câmara Municipal de Três Fronteiras. O Presidente em exercício do 90 

CBH-SJD, Dr. Adaulto, fez uma proposta de substituição do representante do 91 

CONESAN uma vez que não está presente na reunião ordinária do CBH-SJD, o Dr. 92 



 

 

 3 

Edson Gomes e nenhum representante do município de Ilha Solteira. Foi indicado, 93 

pela plenária, o Prefeito de Santa Salete, o Sr. Osvaldenir Rizzato, para ser o 94 

representante do CBH-SJD junto ao CONESAN, o qual foi aceito por unanimidade 95 

pelos membros presentes. Seguindo a pauta, foi apresentada pelo engº Eli Carvalho 96 

Rosa, Secretário do CBH-SJD, a Deliberação nº 74 de 25/03/2009, que elege e 97 

empossa a nova diretoria do CBH-SJD para o mandato do Biênio 2009/2011 e dá 98 

outras providências: Presidente: Guedes Marques Cardoso – Prefeito do Município 99 

de Pontalinda; Vice-Presidente: Adaulto Luiz Lopes – Presidente do Sindicato Rural 100 

de Santa Fé do Sul; Secretário Executivo: Eli Carvalho Rosa – Engenheiro do DAEE; 101 

Secretário Executivo Adjunto: Tokio Hirata – Diretor do DAEE/BTG. O Presidente em 102 

exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, colocou em discussão e votação, sendo 103 

aprovado por unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente em 104 

exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, convidou o Prefeito do Município de Pontalinda, 105 

Sr. Guedes Marques Cardoso, para assumir a presidência do CBH-SJD, biênio 106 

2009/2011. No uso da palavra, o Presidente eleito, Sr. Guedes Marques Cardoso, 107 

Prefeito do Município de Pontalinda, agradeceu a todos os presentes e solicitou a 108 

participação de todos para um novo biênio 2009/2011. Em seguida, o Sr. David José 109 

Martins Rodrigues, ex-presidente do CBH-SJD, saudou a todos os presentes e 110 

desejou um ótimo trabalho e sucesso para a nova diretoria do biênio 2009/2011. O 111 

prefeito do Município de Santa Salete, Sr. Osvaldenir Rizzato, agradeceu a presença 112 

de todos e colocou a Câmara Municipal à disposição do CBH-SJD para as próximas 113 

reuniões. O Presidente em exercício do CBH-SJD, Dr. Adaulto, agradeceu ao Prefeito 114 

de Santa Salete, Osvaldenir Rizzato, pela receptividade e apoio para a realização da 115 

Reunião Ordinária do CBH-SJD, agradeceu a presença do Professor Oscar Gozzi, 116 

Acessor Técnico do Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e declarou 117 

encerrada a 30ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. Eu, Eli Carvalho Rosa, Secretário 118 

Executivo do CBH-SJD, lavrei a presente ATA. Santa Salete-SP, vinte e cinco de 119 

março de dois mil e nove, que contou com a presença de 24 (vinte e quatro) 120 

membros habilitados e votantes do Comitê, sendo posteriormente encaminhada aos 121 

membros do CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte. Segue a esta 122 

ATA, para publicação junto ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas: ATA da 30ª 123 

Reunião Ordinária do CBH-SJD (25/03/2009); Deliberação CBH-SJD nº 70 de 124 

26/02/2009 – Dispõe sobre prorrogação de prazos para apresentação e análise de 125 

solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício de 2009; 126 

DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 71 de 25/03/2009 – Homologa a composição do 127 

segmento Município para o mandato do biênio 2009/2011; Deliberação CBH-SJD nº 128 

72 de 25/03/2009 – Homologa a composição do Segmento da Sociedade Civil para 129 

mandato do biênio 2009/2011; DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 73 de 25/03/2009 – 130 

Homologa a composição da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para o 131 

mandato do biênio 2009/2011; DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 74 de 25/03/2009 – que 132 

elege e empossa a nova Diretoria para o Mandato do Biênio 2009/2011. 133 


