
 

Ata da 39ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (18/03/2013): Aos 18 (dezoito) dias do mês 1 
de março do ano de 2013, às 14h: 00 min., o Secretário Executivo do CBH - SJD, engº. Eli 2 
Carvalho Rosa, Diretor do DAEE - Jales, deu inicio à 39ª Reunião Ordinária do Comitê da 3 
Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no Sindicato Rural de Jales, situado na 4 
Avenida João Amadeu, n° 285, Jales – SP e convidou para compor a mesa: o Dr. Adaulto 5 
Luiz Lopes, Presidente do CBH-SJD. Em seguida, o Secretário Executivo passou a 6 
palavra ao Presidente do CBH-SJD, este, após agradecer a presença dos membros 7 
presentes declarou aberta a 39ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. Na seqüência, o 8 
Presidente do CBH-SJD submeteu à Plenária a Ata da 38ª Reunião do CBH-SJD, 9 
propondo a dispensa da sua leitura tendo em vista sua divulgação no site do comitê e no 10 
ato convocatório, a mesma sendo aprovada pelos membros presentes. Em seguida, o 11 
Presidente do CBH-SJD passou a palavra para as eng

as
 Vanessa Cerqueira Silva e 12 

Lucíola Guimarães Ribeiro que fizeram uma apresentação do Relatório de Situação da 13 
Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados referente ao ano de 2012, com base 14 
nos dados e indicadores do ano de 2011. Em seguida o membro representante da Fiesp – 15 
Arq. Débora Riva Tavanti Morelli sugeriu que o Relatório de Situação mudasse sua 16 
metodologia, que fosse elaborado de 2 em 2 ou de 4 em 4 anos ao invés de anualmente, 17 
assim suprindo a falta de dados oficiais que não são divulgados todos os anos, fazendo 18 
com que o relatório retratasse a real situação da Bacia Hidrográfica. Posteriormente o 19 
referido relatório foi posto em votação, sendo a Deliberação CBH-SJD Nº118/2013 de 20 
18/03/2013 - Aprova o Relatório de Situação com base em Indicadores dos Recursos 21 
Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos da bacia 22 
hidrográfica do Rio São José dos Dourados – Ano de 2012, aprovada por unanimidade 23 
pelos membros. Posteriormente, o Presidente do CBH-SJD deu início a sugestão de 24 
indicações dos 13 membros titulares e 13 membros suplentes de cada Segmento para 25 
compor o CBH-SJD, sendo estas baseadas em freqüências de participação e indicações 26 
pela secretaria execultiva, o mesmo deixou claro que caso não houvesse concordância 27 
seria aberta a votação. Após a leitura dos membros do CBH-SJD, o Presidente do CBH-28 
SJD ressaltou que os nomes de membros do Segmento Município não citados ficaram 29 
como suplentes, desta forma foi colocado em votação a Deliberação CBH-SJD 30 
Nº119/2013 de 18/03/2013 que homologa a composição do segmento município para o 31 
mandato do biênio 2013/2015 e que indica para suplente do CRH (Conselho Estadual de 32 
Recursos Hídricos) a Prefeita Municipal de Jales Srª. Eunice Mistilides Silva e para titular 33 
do CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento) o Prefeito Municipal de Santa Fé do 34 
Sul, Sr. Armando Rossafa Garcia, não havendo a manifestação de nenhum presente a 35 
deliberação foi aprovada por unanimidade pelos membros. Em seguida houve a leitura 36 
dos 13 membros do Segmento Sociedade civil do CBH-SJD, onde o Presidente do CBH-37 
SJD Dr. Adaulto mais uma vez ressaltou que os membros do Segmento Município, não 38 
citados, ficaram como suplentes, desta forma foi colocado em votação a Deliberação 39 
CBH-SJD Nº120/2013 de 18/03/2013 que homologa composição do segmento Sociedade 40 
Civil para o mandato do biênio 2013/2015, não havendo a manifestação de nenhum 41 
presente a deliberação foi aprovada por unanimidade pelos membros. Em seguida houve 42 
a indicação dos componentes que formarão a Câmara Técnica de Planejamento e 43 
Avaliação – CTPLA, sendo estes, 7 membros de cada segmento. Não havendo a 44 
manifestação de nenhum presente a Deliberação CBH-SJD Nº121/2013 de 18/03/2013 45 
que homologa a composição da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação – CTPLA 46 
foi aprovada por unanimidade pelos membros. Posteriormente, o Presidente colocou em 47 
análise a Deliberação CBH-SJD Nº122/2013 de 18/03/2013 que dispõe sobre a indicação 48 
dos membros dos segmentos para a composição do Grupo Técnico de Estudos de 49 



 

Cobrança de Água – GTECA, o mesmo abriu a palavra para manifestações, não havendo, 50 
colocou em votação as indicações, que foi aprovada pelos membros presentes. 51 
Posteriormente, o Presidente colocou em apreciação a Deliberação CBH-SJD 52 
Nº123/2013 de 18/03/2013 que constitui o Grupo Técnico de Educação Ambiental – 53 
GTEA. Após manifestação do membro representante da AERJ (Associação dos 54 
Engenheiros da Região de Jales) com desejo de participação do grupo, logo o Dr. Adaulto 55 
Luiz Lopes sugeriu a substituição da Associação no lugar da FIESP (Federação das 56 
Indústrias do Estado de São Paulo) no segmento Sociedade Civil, não havendo 57 
manifestações, colocou em votação as indicações, sendo esta aprovada pelos membros 58 
presentes. Dando continuidade, o Presidente do CBH-SJD colocou em apreciação a 59 
Deliberação CBH-SJD Nº124/2013 de 18/03/2013 que dispõe sobre a indicação dos 60 
membros dos segmentos para a composição do Grupo Técnico de Gerenciamento pelo 61 
Uso e Conservação dos Recursos Hídricos no Meio Rural, após manifestação do membro 62 
representante da Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho" – UNESP, o Dr. 63 
Adaulto Luiz Lopes sugeriu a substituição da UNESP no lugar do Sindicato Rural de 64 
Palmeira D’ Oeste no segmento Sociedade Civil, não havendo manifestações, colocou em 65 
votação as indicações, sendo esta aprovada pelos membros presentes. Em seguida, o 66 
Presidente colocou em apreciação a Deliberação CBH-SJD Nº125/2013 de 18/03/2013 67 
que dispõe sobre as indicações dos membros dos segmentos para a composição da 68 
Câmara Técnica de Saneamento – CT-SAN, não havendo manifestações, dispôs em 69 
votação a deliberação, sendo esta aprovada pelos presentes. Em seguida o Presidente do 70 
CBH-SJD o Dr. Adaulto Luiz Lopes deu inicio a indicação dos representantes para compor 71 
a Diretoria do CBH-SJD em relação ao Biênio 2013/2015, o mesmo enfatizou que em 72 
virtude do novo Estatuto do CBH-SJD tanto os prefeitos como representantes da 73 
Sociedade Civil poderão ser candidato. Neste momento, houve a indicação pelo 74 
Segmento da Sociedade Civil para presidência, o Dr. Adaulto Luiz Lopes e pelo Segmento 75 
Município, o Prefeito do Município de Urânia, Sr. Francisco Ailton Saracuza, fez a 76 
indicação para presidente do CBH-SJD, o Prefeito do Município de Três Fronteiras o Sr. 77 
Flávio Luiz Renda de Oliveira. Havendo dois candidatos para o pleito eleitoral, o 78 
Secretário Executivo do Comitê, o eng° Eli Carvalho Rosa, propôs um intervalo de 10 79 
minutos para coffee break, afim de, preparar o material para essa eleição. No retorno do 80 
intervalo o Prefeito do Município de Urânia, Sr. Francisco Ailton Saracuza, disse para a 81 
plenária que havia um acordo entre alguns prefeitos e o Dr. Adaulto, de que o Prefeito de 82 
Três Fronteiras o Sr. Flávio Luiz Renda de Oliveira seria o único candidato. O Dr. Adaulto 83 
representante da Sociedade Civil, manteve a sua candidatura para Presidente do CBH-84 
SJD. Em seguida, o Prefeito do Município de Urânia, Sr. Francisco Ailton Saracuza disse 85 
que não votava em nenhum dos dois candidatos argumentando que o combinado entre 86 
eles não estava sendo cumprido. Logo, retirou-se da plenária e em seguida os demais 87 
prefeitos fizeram o mesmo. O Secretário Executivo do Comitê, eng° Eli Carvalho Rosa 88 
diante desse impasse, propôs o encerramento dessa reunião e uma nova reunião para 89 
decidir sobre a presidência do CBH-SJD, com data a ser marcada posteriormente. A 90 
proposta foi aceita pelos participantes da plenária. O Presidente do CBH-SJD, Dr. Adaulto 91 
Luiz Lopes agradeceu a presença de todos, encerrando assim a 39ª Reunião Ordinária do 92 
CBH-SJD. 93 


