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Ata da 59ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD, realizada na Câmara Municipal de Jales 1 

- SP, em 27/09/2019.  2 

Relação dos Membros do Plenário Presentes 

                      

                        ENTIDADE 

  

              REPRESENTANTE 

Departamento de Águas e Energia Elétrica  

DAEE / BTG 

Tokio Hirata 

Departamento de Águas e Energia Elétrica  

DAEE / BTG 

Lucíola Guimarães Ribeiro 

SIMA / Coordenadoria de Fiscalização e 

Biodiversidade – CFB (Araçatuba) 

Juliana Zacharias 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 

Sustentável / Escritório de Desenvolvimento 

Rural - Jales 

Monalisa V.F. Ferreira 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 

Sustentável / Escritório de Desenvolvimento 

Rural - Jales 

Florisvaldo Capato 

CETESB – Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – Agência Ambiental 

de Jales 

Paulo Vitor Leite Penachio 

Secretaria da Fazenda e Planejamento / 

Del. Regional Tributária / Posto Fiscal Jales  

Evandro Careno 

Secretaria de Estado da Saúde / Centro de 

Vigilância Sanitária / Grupo de Vigilância 

Sanitária de Jales   

José Carlos Zambon 

Instituto de Pesca Marcos Aureliano Silva Cerqueira 

Prefeitura Municipal de Jales Flavio Prandi Franco 

Prefeitura Municipal de Marinópolis Joaquim Vieira Peres 

Prefeitura Municipal de Pontalinda Elvis Carlos de Souza 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã 

Paulista 

Alexandre de Oliveira Marques 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis Valter Crusca Lourenço 

Prefeitura Municipal de Nhandeara  Hyago Teixeira Alota 

Prefeitura Municipal de Guzolândia  Mauro Cezaro 

Prefeitura Municipal de Sebastianópolis do 

Sul 

Paulo Roberto Barbosa 

APRUMA – Associação dos Produtores 

Rurais de Marinópolis  

João Sérgio Ribeiro 
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APRUPO – Associação de Produtores 

Rurais de Pontalinda 

Alessandro Nunes Ferreira 

IAF – Instituto Ambiente em Foco Leonardo José de Souza da Cruz 

Sindicato Rural de Santa Fé do Sul Luiz Antonio Bernal Salvador 

Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores 

da Região de Jales 

Neli Antônia Meneghini Nogueira 

PEIXE - SP – Associação de Piscicultores 

em Águas Paulistas e da União 

Marilsa Patrício Fernandes 
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Relação dos Convidados Presentes: 

 

                     ENTIDADE 

 

                REPRESENTANTE 

Prefeitura Municipal de Jales / Secretaria 

Municipal de Comunicação 

Bruno G. Vilela 

Prefeitura Municipal de Jales  Nilton Suetugo 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis Ricardo Luiz de Souza Rodrigues 

CREA-SP UGI de Jales Luiz Eurípedes de Carvalho 

Secretaria de Meio Ambiente – SIMA  

Regional Araçatuba 

Carlos Antonio Alves da Silva 

DAEE / BTG Eliana Cristina Mariano Nogarini 

DAEE / BTG Fábio Francisco Mota de Sousa 

DAEE / Jales Luiz Ricardo Barbieri 

1 – Abertura: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro do ano de 2019, na Câmara 4 

Municipal de Jales – Plenário Tancredo Neves, em Jales – SP, às 09h: 00 min., a Eng.ª Eliana C. 5 

M. Nogarini, do DAEE, faz uso da palavra: “Bom dia a todos, agora são 9:00 horas e ainda não 6 

temos quorum suficiente para darmos início à 59ª Reunião Extraordinária do CBH-SJD, 7 

então faremos a 2ª chamada às 9:30 horas. Às 9:30 horas, em segunda chamada, o Secretário 8 

Executivo do CBH-SJD Engenheiro Tokio Hirata faz a abertura dos trabalhos: “Bom dia a todos 9 

os presentes aqui, eu vou só anunciar a composição da Mesa do Comitê. É com satisfação que o 10 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados inicia sua 59ª Reunião 11 

Extraordinária e a Mesa será  composta pelo Prefeito Flávio Prandi Franco, Presidente do CBH-12 

SJD; Tokio Hirata, Diretor do DAEE e Secretário Executivo do CBH-SJD; Lucíola Guimarães 13 

Ribeiro, funcionária do DAEE São José do Rio Preto e Secretária Executiva Adjunta do Comitê 14 

São José dos Dourados; Eliana Cristina Mariano Nogarini, funcionária do DAEE de Jales e que 15 

que trabalha na Secretaria Executiva do Comitê. Gostaria de passar agora a palavra para o nosso 16 

Presidente Flávio.” Sr. Presidente: “Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui e receber a 17 

palavra do Tokio, cumprimentar toda a Mesa, agradecer a presença de todos, agradecer a 18 

presença de todos os membros do Comitê do São José dos Dourados, e nesse momento declaro 19 

aberta a 59ª Reunião Extraordinária do Comitê, com a presença de 20 membros, lembrando que 20 

no Estatuto a primeira chamada é com a presença de 50% + 1 do total de votos do Comitê, 21 
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presença mínima de 21 membros votantes; decorridos 30 minutos a 2ª chamada é com no 22 

mínimo 1/3 do total de votos, presença mínima de 13 membros votantes. Iniciando já o item 2 23 

da Pauta: 2 – Leitura e aprovação das Atas Executiva e Completa da 58ª Reunião 24 

Extraordinária do CBH-SJD e neste momento nós passamos para a aprovação das Atas 25 

Completa e Executiva. Solicitamos a dispensa da leitura das atas, se alguém tiver alguma 26 

manifestação, se não, colocarei em votação, os favoráveis permaneçam como estão, se tiver 27 

alguém contrário, que se manifeste, também aqueles de abstenção, então aprovada a dispensa 28 

da leitura. E agora para seguir a Pauta, nós passaremos a palavra para a Eliana, para que possa 29 

fazer os informes da Secretaria Executiva: 3 – Informes da Secretaria Executiva: “Bom dia a 30 

todos, de 14 a 16 de agosto nós tivemos em São Pedro-SP, o 17º Diálogo Interbacias de 31 

Recursos Hídricos em Educação Ambiental e o Comitê SJD teve como seus representantes neste 32 

importante evento, eu e a Lucíola representando o DAEE, o Alessandro representando o CDRS, 33 

o Lucas representando a Prefeitura de Pontalinda e a Cleoniza representando a Diretoria de 34 

Ensino. Foi um evento muito importante para estimular os ânimos da nossa Câmara Técnica de 35 

Educação Ambiental, no sentido de a gente promover ações. Dia 31 de outubro a Câmara 36 

Técnica de Educação Ambiental do CBH-SJD, estará promovendo o 3º Encontro de Educação 37 

Ambiental do Comitê São José dos Dourados. Será um evento de participação aberta a todos, de 38 

forma gratuita, terá a duração de um dia inteiro, e teremos duas importantes palestras. A 1ª 39 

palestra, além de outros eventos, exposições de banners e cases, a Coordenadora do Plano de 40 

Educação Ambiental do CBH-TJ dando importantes passos na elaboração desse projeto. E a 2ª 41 

palestra, também importante, é com o José Valter Figueiredo, Coordenador do Município Verde 42 

Azul. Então também será uma palestra muito importante e nós contamos com a presença de 43 

todos. A inscrição será feita através do link e nós também vamos divulgar através de e-mail nas 44 

nossas redes sociais, e contamos com a presença de todos. Tivemos também a publicação de 45 

uma Deliberação Cofehidro, que é a de número 209 que informa os saldos remanescentes para 46 

os comitês de bacia nessa 2ª chamada de projetos. Nós temos até 4 de outubro para entregar à 47 

SECOFEHIDRO todos os projetos com todos os documentos indicados no MPO, e o prazo para 48 

assinatura de todos esses contratos, para os projetos que vão ser aprovados hoje, será até 30 de 49 

dezembro. O saldo remanescente que temos agora para a 2ª chamada, já descontando os projetos 50 

que foram aprovados em 1ª chamada, e também já se somando os valores que voltaram de 51 

contratos cancelados, é de R$ 1.726.415,71. Temos também a Deliberação Cofehidro nº 52 

210/2019, que veio para alterar dispositivos da Deliberação anterior (209) e no Artigo 2º veio 53 

escrito de forma clara que poderíamos, para aprovação desses projetos de 2ª chamada, aceitar 54 

como protocolo dos projetos que tivessem necessidade de outorga ou licenças ambientais, 55 

apenas o protocolo e não a portaria da publicação dessa licença ou outorga, como é exigido no 56 

MPO. Então essa foi uma exceção que vale tanto para os projetos de 2ª ou 3ª chamadas. Essas 57 

são as novidades e os Informes da Diretoria (Secretaria Executiva). Passo a palavra agora 58 

novamente para o Sr. Presidente.” 4 – Deliberações: Sr. Presidente: “Vamos agora para o item 59 

4 da Pauta, 4.1 Deliberação CBH-SJD nº 211/2019 de 27/09/2019, “Indica prioridades de 60 

investimentos do FEHIDRO / 2019 – Saldo Remanescente e dá outras providências”. 61 

Convido a Lucíola para expor as considerações dessa Deliberação.”  Lucíola Guimarães 62 

Ribeiro, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD: “Bom dia a todos, a Câmara Técnica de 63 

Planejamento e Avaliação (CT-PLA) reuniu-se em 30/08, 10/09 e 18/09 para fazer as análises 64 

dos projetos que entraram para a 2ª chamada, saldo remanescente. As análises foram 65 

fundamentadas nas seguintes Deliberações: CBH-SJD nº 208, “que fixa prazos para as 66 

análises”, CBH-SJD nº 209/2019, “que dispõe sobre diretrizes e critérios para hierarquização 67 

desses projetos referentes ao saldo remanescente”, Deliberações COFEHIDRO nº 209/2019 e 68 
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210/2019, que foram explicadas pela Engenheira Eliana. A Deliberação que indica prioridades 69 

de investimento é que gerou todo esse trabalho da Câmara Técnica, que indica  esses 70 

investimentos FEHIDRO/2019 – 2ª Chamada. Eu só vou pedir a inserção de três 71 

“Considerandos” porque no material que vocês receberam, ficou..., a gente acabou percebendo 72 

depois de uma leitura, que é ‘considerando as reuniões realizadas pela Câmara Técnica”, que 73 

acabou não estando aí nos “Considerandos” de vocês,  “Considerando a Deliberação 207, que 74 

deu início ao prazo da 2º chamada, a Deliberação 209 e a Deliberação 210” , Delibera: ficam 75 

então hierarquizados (priorizados) para aplicação nos empreendimentos relacionados aqui no 76 

Anexo I, que seria: Prefeitura Municipal de Jales, Combate à erosão do Córrego Tamboril 77 

através de obras de drenagem urbana na Ruas Amazonas, Joaquim Catarino, João Batista de 78 

Melo e São José, no valor FEHIDRO de R$ 315.624,13; Prefeitura Municipal de Nova Canaã 79 

Paulista, Obras de drenagem urbana no prolongamento da Avenida Central para evitar 80 

problemas erosivos,  R$ 222.723,17 valor FEHIDRO; Prefeitura Municipal de Guzolândia, 81 

Obras de contenção de erosão urbana no Município de Guzolândia, R$ 336.198,64; Prefeitura 82 

Municipal de Suzanápolis, Adequação do sistema de tratamento de esgoto do Bairro São Jorge, 83 

R$ 400.000,00; Prefeitura Municipal de São João de Iracema, Execução de rede de esgoto para 84 

eliminação de vazamento em redes existentes, R$ 97.254,43 valor FEHIDRO; Prefeitura 85 

Municipal de Suzanápolis, Implementação das ações indicadas no Plano Diretor de Saneamento 86 

Básico, R$ 144.529,99; gerando um valor total de R$ 1.516.330,36. Deixa eu pegar uma 87 

planilha aqui onde eu mostro o valor. Esse valor na Deliberação COFEHIDRO veio um valor de 88 

1.726.330,36, sobrando aí um total de R$ 210.000,00. Esses R$ 210.000,00 a Câmara Técnica 89 

entendeu que por ser um valor muito baixo, que a terceira chamada seria muito desgastante para 90 

um valor muito pequeno. Esse dinheiro não se perde, no ano que vem, no bolsão volta para o 91 

Comitê. E lembrando aqui no Artigo 3º, ‘em conformidade com o MPO, todos os dados e 92 

informações gerados em projetos financiados pelo FEHIDRO, deverão ser disponibilizados. O 93 

produto final, estudos e relatórios deverão ser protocolados junto à Secretaria Executiva e ela 94 

dará divulgação a isso, inclusive isso foi uma discussão que ocorreu na Câmara Técnica de 95 

Planejamento, que a partir de agora eles querem que todos os projetos executados, que chamem 96 

na plenária ou na própria reunião para fazer uma pequena apresentação de como foi feito, se deu 97 

dilação de valor, cronograma, obra, fotos, o trabalho, e dar ampla divulgação nisso. Passo a 98 

palavra para o Sr. Presidente.” Sr. Presidente: “Após a exposição da Lucíola, nós precisamos 99 

colocar em discussão, se houver necessidade e houver alguém que se manifeste, ninguém a se 100 

manifestar, colocaremos em aprovação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários 101 

que se manifestem, os que se abstêm também, como não houve nenhuma manifestação com 102 

traria e nem abstenção, aprovada essa Deliberação que passa a ter o número 211/2019.       103 

Seguindo o item 5 da Pauta, que são Assuntos Diversos, verificamos se existe alguém que 104 

gostaria de expor algum assunto extra, microfone? Tem sem fio?” “Bom dia a todos, meu nome 105 

é Engenheiro Luiz Eurípedes de Carvalho e estou aqui representando o CREA da Unidade UGI-106 

Jales. A gente veio manifestar o interesse de fazer parte da Bacia do Rio São José dos 107 

Dourados.” Sr. Presidente: “Com a manifestação do Engenheiro, tem alguém que queira se 108 

posicionar, tem alguém que faça as suas considerações, se todos os membros estiverem de 109 

acordo, e não tendo nenhuma negativa, eu convido a Lucíola para expor essa Deliberação. Sim, 110 

gostaria de se manifestar?  Ela fez uma solicitação para explicação, então a Lucíola vai expor 111 

essa...”  Lucíola:  “Marilsa, da PEIXE-SP, solicitou então se na deliberação tem essa vaga. 4.2 112 

Deliberação CBH-SJD nº 212/2019 de 27/09/2019, “Altera o Artigo 2º da Deliberação 113 

CBH-SJD nº 202/2019 de 29/03/2019 e dá outras providências.”  “Nossa Deliberação nº 114 

202/2019 ‘Aprova a indicação e dá posse aos membros do Estado, Municípios e Sociedade 115 
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Civil.” No Artigo 2º pode-se verificar, os titulares estão preenchidos, nós temos 13 vagas, só 116 

que na suplência nós temos 10 vagas em aberto, certo Marilsa, respondido então? Então, seria o 117 

seguinte, a gente vai alterar na Deliberação esse Artigo 2º, inserindo aqui no 4º item dos 118 

suplentes o CREA-SP, que seria essa Deliberação aqui então. Seria a Deliberação que altera o 119 

Artigo 2º da Deliberação 202/2019 e dá outras providências, aí considerando o Segmento 120 

Sociedade Civil, considerando que existe essa vaga, fica então indicado o Conselho Regional de 121 

Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP, para compor o Segmento 122 

Sociedade Civil como 4º membro suplente, como está relacionado na tabela atualizada. Ele 123 

entraria aqui. Todos concordam? Passo a palavra para o Sr. Presidente.” Sr. Presidente: “Com as 124 

devidas explicações e esclarecimentos, nós colocaremos em discussão, não havendo nenhuma 125 

manifestação, colocaremos em aprovação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários 126 

que se manifestem, também as abstenções, e se não houver nenhuma manifestação, nós 127 

consideramos aprovada essa Deliberação, que passa a ter o número 212/2019.” Lucíola: “Só 128 

uma observação: a gente tem uns critérios, de acordo com o calendário, então a gente dá um 129 

prazo de uma semana para o CREA-SP estar integrando o CBH-SJD, protocolando esses 130 

documentos na Secretaria Executiva, tudo bem? Combinado então.” 6.0 – Encerramento: Sr. 131 

Presidente: “Então devidamente registrado e esclarecido, e já finalizando a nossa 59ª Reunião 132 

Extraordinária, alguma manifestação? Tokio? Uma observação antes do encerramento então, 133 

com o Tokio.” Tokio Hirata: “Ontem estivemos em São Paulo e verificamos que o Estado de 134 

São Paulo tem 21 comitês. Então, somando-se todos os projetos de todos os comitês, 135 

verificamos que estão represados mais de R$ 300.000.000,00 e que não é o caso desse Comitê 136 

que a gente está cumprindo as nossas obrigações, mas são projetos que estão ‘enroscados’ lá, o 137 

que se deduziu de tudo isso aí, de que os projetos não estão qualificados, então essa 138 

preocupação, inclusive vai chegar a nós, é no sentido de capacitar os técnicos das prefeituras 139 

para que os projetos cheguem já qualificados e não perder tempo na liberação do recurso para 140 

executar o projeto. Senão, ele fica, digamos assim, ‘patinando’, pedindo documentos, essas 141 

coisas, e aí o recurso fica represado. E na realidade, hoje existem mais de 300 milhões de reais 142 

parados lá FEHIDRO. No nosso caso sobrou só 200 mil, que não vale a pena fazer uma terceira 143 

chamada, outra plenária, mas que pertencem esses recursos ao Comitê e ano que vem serão 144 

somados ao que for disponibilizado. Então a idéia é que brevemente a gente possa fazer cursos 145 

de treinamento e capacitação para os técnicos, gostaria que os prefeitos pudessem incentivar os 146 

técnicos das prefeituras para fazer a capacitação, para que os projetos sejam bem qualificados. É 147 

isso que eu gostaria de passar a vocês. Obrigado.”  Sr. Presidente: “Com as devidas 148 

considerações do Tokio, inclusive dinheiro para nós não faz..., poderia usar para cá, não é 149 

Tokio, dos outros comitês, mas passando para o encerramento já, agradecendo a presença de 150 

todos, nenhuma manifestação mais,  declaramos encerrada essa reunião extraordinária. Essa Ata 151 

foi redigida na íntegra por Antonio Roberto de Jesus, Assessor Técnico III do Departamento de 152 

Águas e Energia Elétrica – DAEE e vai assinada pelo Secretário Executiva e pelo Presidente do 153 

CBH-SJD. 154 

   155 

       156 

 157 

           158 

 159 

             Tokio Hirata                                                               Flávio Prandi Franco                                                      160 

 Secretário Executivo do CBH-SJD                   Presidente do CBH-SJD      161 


