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Ata da 62ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada por vídeo conferência,    1 
em 25 /11/2020. 1 – Abertura: Aos 2 5  (vinte e cinco) dias do mês de n o v e m b r o  do ano 2 
de 2 020, a t r a v é s  d e  v í d e o  c o n f e r ê n c i a  , realizou-se a 62ª Reunião Ordinária do 3 
C BH-SJD, com a presença de 31 pessoas. Às 14:30 horas, em segunda chamada, o Presidente 4 
em exercício do CBH-SJD Professor Jefferson Nascimento de Oliveira faz a abertura dos 5 
trabalhos.  O  Presidente em exercício do CBH-SJD, solicita que cada participante se apresente 6 
com suas camaras e microfones abertos e também se identifiquem no chat como representante ou 7 
convidado e que para solicitar a palavra, os membros deverão fazer isso por mensagem de texto 8 
no chat. Após a apresentação individual solicitou que mantenham os microfones desligados para 9 
não dar microfonia. Após isso declarou aberta a 62ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 10 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados,  com a presença de 27 membros votantes. Para a 11 
aprovação das deliberações, informamos que elas serão submetidas à apreciação dos membros 12 
com direito a voto, e será aberta a discussão para posteriormente ser colocada em votação. Para a 13 
votação, os favoráveis deverão permanecer como estão, os contrários e as abstenções deverão se 14 
manifestar quando solicitados  2 – Leitura e aprovação das Atas Executiva e Completa da 15 
61ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. Solicita a dispensa da leitura das atas, coloca  em 16 
votação, aprovada. 3 – Informes da Secretaria Executiva: : A Engenheira do DAEE de Jales 17 
fez os seguintes informes: No dia 20 de outubro houve uma reunião por vídeo conferência, que é 18 
o nosso meio de trabalho até agora, com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, a Secretaria de 19 
Infraestrutura e Meio Ambiente e as Secretarias Executivas dos Comitês. O objetivo dessa 20 
reunião foi a discussão dos processos de indicação ao FEHIDRO/2020, os critérios de 21 
parcelamento e reajuste de parcelas dos recursos da cobrança, e um programa de cursos do 22 
CAPACITA, do SIGRH, e também o índice de cobertura das UGRHIs já com salas de situação, e 23 
as metas e estratégias para que todas as UGRHIs tenham essa sala de situação. Também a 24 
renovação dos mandatos para o ano de 2021, dos membros no CRH e nos comitês de bacia. 25 
Inclusive houve a discussão, sobre o planejamento do agrupamento desses comitês para que 26 
tenhamos treinamento com esses novos membros, discutindo qual é a importância e qual é o 27 
papel de cada membro dentro do comitê de bacia. Amanhã, dia 26/11, será a 1ª reunião de 2020 28 
do Fórum Paulista de Comitês de Bacia, com o objetivo de definição de grupos de comitês para a 29 
organização dos cursos “O papel dos gestores públicos no acesso ao FEHIDRO” a serem 30 
realizados no âmbito do Programa Capacita SIGRH. Também a revisão do Regimento Interno do 31 
Fórum Paulista, e a apresentação sobre a estrutura e funcionamento da Sala de Situação do PCJ, 32 
que já instalada no DAEE de Piracicaba. No dia 15 de dezembro teremos o Webinar em 33 
comemoração aos 25 anos do CBH-TG, Comitê do Turvo Grande, com as palestras “Rios 34 
voadores”, pelo Cientista Antonio Donato Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas 35 
Espaciais (INPE) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), outra palestra é “A 36 
priorização da restauração florestal da Bacia dos Rios Turvo e Grande”, pelo Professor Dr. 37 
Ricardo Ribeiro Rodrigues, Titular do Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ e uma 38 
retrospectiva do CBH-TG desde a sua criação pelo Presidente em Exercício Germano Hernandes 39 
Filho. Em seguida os Coordenadores das Câmaras Técnicas apresentaram um breve relato das 40 
atividades das câmaras técnicas. 4 – Deliberações: 4.1 Deliberação “Ad Referendum” CBH-41 
SJD nº 225/2020 de 05/10/2020, que estabelece “Edital para a revisão e atualização do Plano 42 
de Bacia da UGRHI-18”. A Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD fez a exposição e  o 43 
Sr. Presidente  colocou  em discussão, em aprovação, aprovada por unanimidade. Em 44 
seguida,  convida  a  Engenheira de Jales  para  expor  a  próxima  Deliberação.  4.2 45 
Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD nº 226/2020 de 05/10/2020, “Altera os Artigos 1º e 46 
3º da Deliberação nº 223/2020 e fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de 47 
propostas visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2020 – Saldo 48 
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Remanescente.” O Sr. Presidente  colocou  em discussão, em aprovação, aprovada por 49 
unanimidade. 4.3 Deliberação CBH-SJD nº 227/2020 de 29/07/2020, “Indica prioridades de 50 
investimento FEHIDRO/2020 – Saldo Remanescente.” A Secretária Executiva Adjunta do 51 
CBH-SJD fez a exposição e  o Sr. Presidente  colocou  em discussão, em aprovação, aprovada 52 
por unanimidade. 4.4 Deliberação CBH-SJD 228/2020, de 25/11/2020, “Aprova o 53 
Calendário Eleitoral, os procedimentos para cadastramento e recadastramento, eleição e 54 
indicação dos representantes das entidades dos Segmentos Estado, Município e Sociedade 55 
Civil do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados para o período 56 
2021/2023”. A  Engenheira de Jales  fez a exposição da Deliberação e  o Sr. Presidente  57 
colocou  em discussão, em aprovação, aprovada por unanimidade. 4.5 Deliberação CBH-58 
SJD 229/2020, de 25/11/2020, “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, 59 
com base em indicadores dos recursos hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos 60 
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (UGRHI-18) Ano Base 61 
2019”.  O relatório de situação foi exposto pelas Engenheiras Eliana e Luciola e  o Sr. Presidente  62 
colocou  em discussão, em aprovação, aprovada por unanimidade. 4.6 Deliberação CBH-63 
SJD 230/2020, de 25/11/2020, “Aprova o Plano de Comunicação do CBH-SJD ”. A 64 
Engenheira Márcia fez a exposição da Deliberação e  o Sr. Presidente  colocou  em 65 
discussão, em aprovação, aprovada por unanimidade. 5.0 Outros Assuntos: Foi aberto espaço 66 
para participação dos membros e a  Engenheira Márcia Brunca apresentou: 5.1 Moção de Pesar 67 
e Proposta de Denominação do Auditório do CETEMSA – Centro de Treinamento para 68 
Executivos Municipais em Saneamento Ambiental – “Tokio Hirata” -    Então  o Sr. 69 
Presidente  colocou em votação para aprovação a Moção, que passa a ter o número 001/2020. 70 
Aprovada por unanimidade.  6.0 – Encerramento: O Sr. Presidente, já finalizando a 62ª Reunião 71 
Ordinária, pergunta se há alguma manifestação, agradece a presença de todos, e declara encerrada 72 
essa reunião ordinária. Essa Ata foi  redigida  também  na  íntegra  e  vai  assinada  pela  73 
Secretária  Executiva  Adjunta  e  pelo Presidente do CBH-SJD. 74 

                       Jefferson Nascimento de Oliveira                  Lucíola Guimarães Ribeiro 75 
Vice -Presidente do CBH-SJD           Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD 76 


