
 

Ata da 29ª Reunião Ordinária do CBH-SJD (12/12/2008): Aos 12 (doze) dias do mês de 

dezembro do ano de 2008, às 13h:30min, deu-se a primeira chamada para inicio da 29ª Reunião 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, no Hotel Grandes 

Lagos, no município de Jales-SP. Às 14h:00min foi realizada a segunda chamada e foram  

convidados para compor a mesa: Sr. David José Martins Rodrigues – Prefeito Municipal de São 

João de Iracema e Presidente do CBH-SJD; Sr. Adaulto Luiz Lopes, Presidente do Sindicato Rural 

de Santa Fé do Sul e Vice-Presidente do CBH-SJD; Arquiteta Fabiana Zanqueta de Azevedo, 

representante do DAEE, Secretária Executiva do CBH-SJD; Engº  Antonio José Tavares Ranzani, 

Diretor do DAEE – Bacia Turvo / Grande e Secretário Executivo Adjunto do CBH-SJD e  o Engº 

Fernando Jesus Carmo, representante da Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, Coordenador da 

Câmara Técnica de Planejamento. A Secretária Executiva do CBH-SJD, Fabiana, fez a chamada 

dos membros votantes indicando o quórum para início da Reunião Ordinária. O Sr. David, 

Presidente do CBH-SJD, registrou a presença de 14 (quatorze) membros em segunda chamada do 

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

29ª Reunião Ordinária saudando a todos. Na seqüência, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, 

passou a palavra à Secretária Executiva, Fabiana, que submeteu à plenária a Ata da 28ª Reunião 

Ordinária do CBH-SJD, sugerindo a dispensa da sua leitura, tendo em vista que a sua divulgação 

foi disponibilizada no site do Comitê. O Sr. Presidente do CBH-SJD, Sr. David, colocou em 

discussão e votação a Ata, sendo aprovada pelos membros presentes. O Sr. Presidente do CBH-

SJD, Sr. David, passou a palavra para a Secretária Executiva do CBH-SJD, Fabiana, para os 

informes da Diretoria. A Srtª Fabiana, depois de saudar a todos os presentes, iniciou relatando 

sobre o “VI Diálogo Interbacias em Educação Ambiental em Recursos Hídricos” realizado na 

cidade de Avaré – SP nos dias 05 a 12 de setembro de 2008, no qual o CBH-SJD foi contemplado 

com Menção Honrosa através dos trabalhos apresentados pela SABESP/Jales: “Programa de 

Educação Ambiental / Cultural / Social / nas áreas de Água e Esgoto e também pela CATI – 

Programa de Educação Ambiental no município de Dirce Reis. Na seqüência, a Secretária 

Executiva, Fabiana, relatou sobre o “Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas”, que 

aconteceu no mês de novembro, desse ano, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, falou também sobre 

o “Ciclo de Palestras sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos” promovido pela UNESP de Ilha 

Solteira no ano de 2008, ressaltando a importância dessas palestras, inclusive sugerindo que esse 

Ciclo de Palestras seja repetido no ano de 2009 com a participação dos membros do CBH-SJD, e 

informou ainda sobre os 57 anos de existência do DAEE. Na seqüência passou a palavra ao 

Presidente do CBH-SJD, Sr. David, que informou aos presentes que a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente – SMA, divulgou o “ranking ambiental” do Município Verde classificando 4 (quatro) 

municípios que pertencem a Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, sendo eles: Monte 

Aprazível, Nova Canaã Paulista, Rubinéia e Santa Fé do Sul e em seguida parabenizou em nome 

do Comitê, o Prefeito Itamar e sua equipe, pelos trabalhos realizados no programa “Município 

Verde” do Estado de São Paulo, que classificou Santa Fé do Sul em 1º lugar no “Ranking 

Ambiental” dos municípios paulistas. Na seqüência, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, passou 

a palavra para o Prefeito de Santa Fé do Sul, Sr. Itamar Francisco Machado Borges, para fazer a 

apresentação do “Protocolo Município Verde”. O Prefeito Itamar F. M. Borges fez um breve 

comentário, agradeceu ao Presidente do Comitê, Sr. David, e fez elogios ao Comitê. Reverenciou 

o sucesso do município de Santa Fé do Sul por estar em 1º lugar no “Ranking Ambiental” dos 



 

municípios paulistas, agradeceu a parceria e ajuda do Comitê, do DAEE, da SABESP e outros 

órgãos do Estado. Na seqüência, passou a palavra para o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, que 

convidou o geólogo, Sr. José Luiz Albuquerque Filho, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo – IPT, para fazer a apresentação do Plano de Bacia do Rio São José dos 

Dourados – Metas e Ações. O Sr. José Luiz, geólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 

Estado de São Paulo - IPT, apresentou o primeiro trabalho técnico sobre a “Gestão e 

Desenvolvimento para Utilização dos Recursos Hídricos para os municípios afetados pelo 

Reservatório de Ilha Solteira”. O segundo trabalho técnico apresentado foi sobre o “Diagnóstico 

da Erosão da Bacia do Rio São José dos Dourados”. Em seguida, o geólogo José Luiz, fez a 

entrega dos trabalhos elaborados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT e a Cooperativa 

de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI, contendo uma cópia de cada estudo e 

três CDs para serem enviados oficialmente ao C.R.H. para avaliação. Na seqüência, a Secretária 

Executiva do CBH-SJD, Fabiana, solicitou uma pausa no Plano de Bacia para que seja feita uma 

readequação no Plano conforme a Deliberação CRH nº 62. Relatou ainda sobre a consulta pública, 

realizada através de um questionário, sobre os principais problemas da Bacia Hidrográfica do Rio 

São José dos Dourados, enviado através do Correio Eletrônico, tendo 63 (sessenta e três) consultas 

públicas respondidas. Em seguida, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, colocou em votação a 

proposta da minuta da Deliberação CBH-SJD nº 66/2008 que “Aprova o Plano da Bacia 

Hidrográfica do Rio São José dos Dourados” e dá outras providências, a qual foi aprovada por 

unanimidade pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, 

convidou a Bióloga Mirella Lourenço, para fazer a apresentação do “Protocolo Município Verde” 

do município de Santa Fé do Sul. Após essa apresentação, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, 

passou a palavra para o engº Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de 

Planejamento para apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara Técnica de 

Planejamento e a apreciação das minutas de Deliberação de Critérios e Prazos para distribuição 

dos recursos do FEHIDRO/2009. Em seguida, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, faz um apelo 

aos Senhores Prefeitos para que participem das reuniões do Comitê ou enviem um representante 

do município, pois, a presença e a participação dos Prefeitos nessas reuniões é de fundamental 

importância para o sucesso do Comitê. Com a palavra, Dr. Adaulto, que após o comunicado das 

Deliberações de diretrizes,  critérios e prazos dos recursos do FEHIDRO/2009, realizado pelo engº 

Fernando Jesus Carmo, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, apresentou uma 

proposta de tirar o valor mínimo de projeto, R$20.000,00 (vinte mil reais), deixando esse valor a 

critério dos tomadores do CBH-SJD. A Secretária Executiva do CBH-SJD, Fabiana, explicou que 

os valores mínimos e máximos, para projetos e obras, foram estabelecidos pelo COFEHIDRO no 

Manual de Procedimentos Operacionais – “Anexo A” e diante desse fato, Fabiana sugeriu que o 

assunto seja colocado na Ata e que se envie um comunicado dessa proposta ao COFEHIDRO em 

nome do Comitê. O Presidente do CBH-SJD, Sr. David, colocou em votação a proposta da minuta 

da Deliberação CBH-SJD nº 67/2008 – que Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos 

recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-SJD, exercício 2009 e  a Deliberação CBH-SJD 

nº 68/2008 – que Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de recursos 

junto ao FEHIDRO, exercício 2009 e foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Em 

seguida o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, passou a palavra para o engº Fernando Jesus Carmo, 

que fez a apresentação da minuta da Deliberação nº 69/2008 que Estabelece o Calendário para o 



 

recadastramento dos membros atuais e cadastro de interessados em ingressar no CBH-SJD e 

eleições para o mandato do biênio 2009/2011, cuja ficha cadastral estará sendo disponibilizada no 

site do Comitê www.comitesjd.sp.gov.br. Em seguida, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, 

colocou em votação essa minuta da Deliberação CBH-SJD nº 69/08, que foi aprovada por 

unanimidade pelos membros presentes. Na seqüência, o Presidente do CBH-SJD, Sr. David, 

passou a palavra para a Secretária Executiva do CBH-SJD, Fabiana, que fez esclarecimentos sobre 

a Deliberação CBH-SJD nº 64 de 26/09/2008 (Ad. Referendum) – Indica prioridades de 

investimento do FEHIDRO/2008 e a Deliberação nº 65 de 28 de 28/11/2008 (Ad. Referendum) – 

Aprova transferência de saldo de recursos de investimento do FEHIDRO. O Presidente do CBH-

SJD, Sr. David, colocou em votação essas duas Deliberações (nº64 e nº65) e foram aprovadas por 

unanimidade pelos membros presentes. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente do 

CBH-SJD, Sr David, encerrou a reunião agradecendo a todos os membros e convidados presentes. 

Eu, Fabiana Zanquetta de Azevedo, Secretária Executiva do CBH-SJD, lavrei a presente Ata. 

Jales-SP, doze de dezembro de dois mil e oito, que contou com a presença de 21(vinte um) 

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

CBH-SJD para aprovação na reunião plenária seguinte.   Segue a esta Ata, para publicação junto 

ao DOESP, as Deliberações aqui aprovadas: Ata da 29ª Reunião Ordinária do CBH-SJD 

(12/12/2008); DELIBERAÇÃO nº 64 de 26/09/2008 – Indica prioridades de investimento do 

FEHIDRO/2008 e dá outras providências; DELIBERAÇÃO n°. 65 de 28/11/2008 - Aprova 

transferência de saldo de recursos de investimento do FEHIDRO; DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 

66 de 12/12/2008 - Aprova o Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados e dá 

outras providências; DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 67 de 12/12/2008 – Aprova diretrizes e 

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

2009; DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 68 de 12/12/2008 – Fixa prazos para apresentação de 

documentação visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2009; 

DELIBERAÇÃO nº 69 de 12/12/2008 – Estabelece calendário para recadastramento dos membros 

atuais e cadastro de interessados em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José 

dos Dourados e eleições para o mandato do biênio 2009/2011. 
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