
 

 1

Ata Completa da 62ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada por vídeo conferência, 1 
em 25/11/2020.  2 

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO PLENÁRIO PRESENTES 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 
DAEE / BTG 

Márcia Regina Brunca Garcia 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 
DAEE / BTG 

Lucíola Guimarães Ribeiro 

CETESB / Agência Ambiental de Jales Paulo Vitor Leite Penachio 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 
Sustentável / Escritório de Desenvolvimento 
Rural - Jales 

Monalisa V.F. Ferreira 

SABESP – Unidade de Jales – SP Gilmar Rodrigues de Jesus 

Secretaria da Educação/Diretoria de Ensino – 
Região de Jales 

João Luiz Sene 

Secretaria Estadual de Turismo Ana Carolina de Souza Francisco 
Secretaria da Fazenda e Planejamento / Del. 
Regional Tributária / Posto Fiscal Jales  

Evandro Careno 

Secretaria Desenv. Reg. / Sub Secretaria 
Convênios c/ Municípios e Entidades Não 
Governamentais 

Antonio Tabajara Jatobá 

SIMA – Sub Secretaria do Meio Ambiente / 
Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade 
(CFB) / Núcleo Regional de Programas e 
Projetos 2 / Araçatuba  

Juliana Zacharias 

Instituto de Pesca Marcos Aureliano Silva Cerqueira 

Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul Vagner Luiz Gurian 
Prefeitura Municipal de Jales Nilton Zenhiti Suetugo 
Prefeitura Municipal de Palmeira D`Oeste Larissa G. M. Brunassi 

Prefeitura Municipal de Três Fronteiras Luiz Fernando Mazali 
Prefeitura Municipal de Suzanápolis Valter Crusca Lourenço 
Prefeitura Municipal de Pontalinda Lucas Fim Torres 
Associação dos Produtores Rurais de 
Marinópolis 

João Sérgio Ribeiro 

APRUPO – Associação de Produtores Rurais de 
Pontalinda 

Alessandro Nunes Ferreira 

Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da 
Região de Jales  

Neli Antonia Meneghini Nogueira 

IAF – Instituto Ambiente em Foco Leonardo José de Souza da Cruz 
PEIXE - SP – Associação de Piscicultores em 
Águas Paulistas e da União 

Marilsa Patrício Fernandes 

SEARVO – Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos da Região de 
Votuporanga. 

Osmar Rossini de Caires 
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Sindicato Rural de General Salgado Márcio Antonio Castilho 
Sindicato Rural de Santa Fé do Sul Emerson Ronaldo Assi 
UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira 
do Estado de São Paulo 

Kássia Barbosa Cajuela  
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RELAÇÃO DOS CONVIDADOS PRESENTES 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

DAEE / BTG / São José do Rio Preto Thiago Amaro 

DAEE / BTG / São José do Rio Preto Fábio Francisco Mota de Sousa 

DAEE / BTG / São José do Rio Preto Maria Cecília de Andrade 

DAEE / BTG / Jales Eliana Cristina Mariano Nogarini 
1 – Abertura: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2020, através de vídeo 4 
conferência, às 14h: 00 min., a Eng.ª Lucíola Guimarães Ribeiro, do DAEE, faz uso da palavra: “Boa 5 
tarde a todos, agora são 14:00 horas e ainda não temos quorum suficiente para darmos início à 62ª 6 
Reunião Ordinária do CBH-SJD, então faremos a 2ª chamada às 14:30 horas. Às 14:30 horas, em 7 
segunda chamada, o Presidente do CBH-SJD Professor Jefferson Nascimento de Oliveira faz a abertura 8 
dos trabalhos: “Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes, estamos fazendo a 2ª chamada da 9 
nossa 62ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, o 10 
Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio São José do Dourados, eu na qualidade de Presidente e a 11 
Engenheira Lucíola Guimarães Ribeiro, (Secretária Executiva Adjunta), nós já tivemos a 1ª chamada, 12 
não tivemos quorum, há necessidade de se fazer a chamada para ver quem sã os representantes legais que 13 
estão aí? “Lucíola: “Quem quiser se apresentar...” Sr. Presidente: “Então abra o microfone, abram suas 14 
câmaras, para quem quiser se apresentar aqui ao nosso Comitê, fica aberto.” Lucíola: “Eu vou começar e 15 
vou chamando aqui: tem um pessoal que foi entrando no chat, eu fui marcando, se não puder se 16 
apresentar não tem problema: Lucíola, DAEE, passo a palavra para a Márcia, Secretária Executiva do 17 
CBH-SJD: “Engenheira Márcia, DAEE, Comitê do São José dos Dourados.” “Gilmar, SABESP, 18 
representante do Estado.” “Lucas Fim Torres, Prefeitura Municipal de Pontalinda.” “Eliana Cristina 19 
Mariano Nogarini, da Secretaria Executiva do CBH-SJD”, “João Luiz Sene, Secretaria da Educação”, 20 
“João Sérgio Ribeiro, Associação dos Produtores Rurais de Marinópolis,” “Marcos Aureliano Silva 21 
Cerqueira, Instituto de Pesca”, “Kássia Cajuela, Coordenadora de Meio Ambiente da Cofco 22 
Internacional, representando a ÚNICA”, “Alessandro Nunes Ferreira, Sociedade Civil, APRUPO”, “Neli 23 
Antonia Meneghini Nogueira, Cooperativa Mista dos Produtores da Região de Jales”, “Emerson Ronaldo 24 
Assi, Sindicato Rural de Santa Fé do Sul”, “Marilza Patrício Fernandes, da PEIXE-SP”, “Márcio 25 
Antonio, Sindicato Rural de General Salgado”, “Vagner Luiz Gurian, Prefeitura Municipal de Santa Fé 26 
do Sul”, “Nilton Zenhiti Suetugo, Prefeitura Municipal de Jales”, “Larissa G.M.Brunassi, Palmeira 27 
D`Oeste”, “Luiz Fernando Mazali, Prefeitura Municipal de Três Fronteiras”, “Valter Crusca Lourenço, 28 
Prefeito de Suzanápolis”, “Juliana Zacharias, SIMA/CFB-Araçatuba”, “Monalisa V.F. Ferreira, CDRS”, 29 
“Paulo Vitor Leite Penachio, CETESB Agência de Jales”. Lucíola: “Jefferson, a palavra está com você.” 30 
1 – Abertura: Sr. Presidente: “Mais uma vez boa tarde, é com grande satisfação que nós estamos aqui 31 
hoje para essa reunião, agradeço a todos por estarem aqui, usando um tempo precioso na vida de vocês 32 
para ajudarem esse Comitê a crescer e a tentar se organizar. Podem ligar as câmeras, se puderem, os 33 
microfones a gente tem o controle, não é Lucíola, é mais para a estabilidade da rede que a gente sugere 34 
isso. A coordenação dessa videoconferência está sendo realizada pela Secretaria Executiva desse Comitê, 35 
e para o bom andamento dos trabalhos, os convidados deverão seguir as seguintes instruções: quando um 36 
membro for usar a palavra, entrar no chat e digitar o seu nome e a entidade que representa. Isso eu acho 37 
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que já foi feito e já foi verificado pela Secretaria Executiva, com relação a isso. O segundo ponto, 38 
quando o convidado entrar na reunião, deverá digitar no chat o seu nome e a entidade que representa para 39 
solicitar participação oral, com mensagem de texto ou levantando a mão, para a gente ter uma reunião 40 
mais profícua. Para a aprovação das deliberações, informamos que elas serão submetidas à apreciação 41 
dos membros com direito a voto, e será aberta a discussão para posteriormente ser colocada em votação. 42 
Para a votação, os favoráveis deverão permanecer como estão, os contrários e as abstenções deverão se 43 
manifestar quando solicitados. Os contrários falam, as abstenções também falam, para ser gravado. 44 
Solicito que fechem seus microfones, eu não sei se você consegue fechar daí, Lucíola, porque fica 45 
sempre barulho de microfone aberto. Os contrários e abstenções devem solicitar a palavra pelo chat, 46 
colocando o nome e a instituição que representa. Todos de acordo, todos cientes do procedimento 47 
padrão, muito obrigado, e aí vamos entrar no nosso primeiro item de pauta. Queria mais uma vez 48 
agradecer, nesse momento está aberta a 62ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do 49 
Rio São José dos Dourados, lembrando que pelo Estatuto a 1ª chamada está..., não houve 50% de 50 
quorum, nós tivemos aí os 13 membros na 2ª chamada. Temos quantos membros presentes nesse 51 
momento? 18 membros, então temos quorum, o 1º item de pauta: 2 – Leitura e aprovação das Atas 52 
Executiva e Completa da 61ª Reunião Ordinária do CBH-SJD e aí passo agora à aprovação dessas 53 
atas, completa e executiva, eu não acho necessário a leitura das atas, todos as receberam, por isso solicito 54 
a dispensa da leitura, considerando que foram enviadas a todos os membros no dia 16/11/2020. Então 55 
declaro aberta a palavra para alguma manifestação sobre essas atas, alguém pode se manifestar, caso não 56 
haja manifestação, coloco em votação.  Quem é favorável permaneça como está, os contrários se 57 
manifestem, por favor, abstenções, então declaro essas atas aprovadas por unanimidade. Agora eu passo 58 
a palavra à Engenheira Eliana para os Informes da Secretaria Executiva, por favor. 3 – Informes da 59 
Secretaria Executiva: “Boa tarde a todos, no dia 20 de outubro houve uma reunião por vídeo 60 
conferência, que é o nosso meio de trabalho até agora, com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, a 61 
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e as Secretarias Executivas dos Comitês. O objetivo dessa 62 
reunião foi a discussão dos processos de indicação ao FEHIDRO/2020, os critérios de parcelamento e 63 
reajuste de parcelas dos recursos da cobrança, e um programa de cursos do CAPACITA, do SIGRH, e 64 
também o índice de cobertura das UGRHIs já com salas de situação, e as metas e estratégias para que 65 
todas as UGRHIs tenham essa sala de situação. Também a renovação dos mandatos para o ano de 2021, 66 
dos membros no CRH e nos comitês de bacia. Inclusive houve a discussão, há um planejamento sobre 67 
um agrupamento desses comitês para que tenhamos treinamento com esses novos membros, discutindo 68 
qual é a importância e qual é o papel de cada membro dentro do comitê de bacia. Amanhã, dia 26/11, 69 
será a 1ª reunião de 2020 do Fórum Paulista de Comitês de Bacia, com o objetivo de definição de grupos 70 
de comitês para a organização dos cursos “O papel dos gestores públicos no acesso ao FEHIDRO” a 71 
serem realizados no âmbito do Programa Capacita SIGRH. Também a revisão do Regimento Interno do 72 
Fórum Paulista, e a apresentação sobre a estrutura e funcionamento da Sala de Situação do PCJ, que já 73 
instalada no DAEE de Piracicaba. Para quem quiser participar ou obter mais orientação, é só entrar na 74 
agenda do site do Fórum Paulista, forumpaulista.org/agenda/ e lá você terá acesso ao link para participar 75 
e ter informações mais completas. No dia 15 de dezembro teremos o Webinar em comemoração aos 25 76 
anos do CBH-TG, Comitê do Turvo Grande, com as palestras “Rios voadores”, pelo Cientista Antonio 77 
Donato Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Instituto Nacional 78 
de Pesquisas da Amazônia (INPA), outra palestra é “A priorização da restauração florestal da Bacia dos 79 
Rios Turvo e Grande”, pelo Professor Dr. Ricardo Ribeiro Rodrigues, Titular do Departamento de 80 
Ciências Biológicas da ESALQ e uma retrospectiva do CBH-TG desde a sua criação pelo Presidente em 81 
Exercício Germano Hernandes Filho. O link deste webinar ainda não está disponível no site do TG mas 82 
estará a partir da semana que vem, com mais informações. Então, será no dia 15/12/2020 às 14 horas, e 83 
contamos com o maior número possível de participantes. Passo a palavra agora para o nosso Presidente 84 
Jefferson.”  Sr. Presidente:” Muito obrigado Eliana pela sua explanação sobre os Informes, e agora vou 85 
convidar os Coordenadores das Câmaras Técnicas para apresentar um breve relato das atividades das 86 
câmaras técnicas, a primeira pode ser com o Coordenador Adjunto, Marcos Aureliano, que vai falar 87 
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sobre o que foi feito nesse ano de 2020 na Câmara Técnica de Planejamento. Também vai ser mostrada 88 
aqui a Câmara Técnica de Educação Ambiental com o Coordenador Alessandro. Não houveram reuniões 89 
das Câmaras Técnicas de Saneamento e nem a de Gestão Rural, e nem do GTECA – Grupo Técnico de 90 
Estudos da Cobrança. A cobrança vai ser uma coisa muito difícil, que me permitam isso, toda vez que eu 91 
ouço ‘ah, o Estado tal não cobra...’, eu fico pensando, a nossa Bacia demorou muito para cobrar também, 92 
é um absurdo. Então eu convidaria os dois coordenadores, primeiro o Marcos Aureliano para fazer esse 93 
relato das atividades, depois logo em seguida o Alessandro. Muito obrigado aos dois pela disposição em 94 
nos ajudar e coordenarem essas duas câmaras técnicas. 3.1 – Informes das Câmaras Técnicas: “Boa 95 
tarde a todos, meu nome é Marcos Aureliano, sou do Instituto de Pesca, eu queria passar o que foi 96 
realizado nas reuniões da Câmara Técnica de Planejamento – CT-PLA, que se reuniu por meio de g-mail 97 
dia 5/10/2020 onde foi para análise dos membros para se abrir um novo prazo para protocolo com 98 
alterações na ação. Foi aberto um prazo de 2ª chamada para protocolo de solicitações, de acordo com a 99 
Deliberação CBH-SJD 223/2020, de 29/07/2020, e não foi protocolado nenhum projeto. A ação 100 
proposta pela Diretoria foi a atualização do Plano de Bacia da UGRHI-18 e os membros da CT-PLA 101 
concordaram.  No dia 20/10/2020, por vídeo conferência, foi feito um novo protocolo de referência ao 102 
saldo remanescente. Foi solicitada a complementação e ficou acordado que a mesma seria enviada por e-103 
mail para todos os membros. Por meio de g-mail em 28/10/2020, foram enviadas as complementações 104 
para a Câmara Técnica de Planejamento, os membros analisaram e verificaram que os itens solicitados 105 
foram supridos. A Câmara Técnica de Planejamento se reuniu no dia 12/11/2020 para analisar a Minuta 106 
do Relatório de Situação e a Minuta de Deliberação para o Calendário Eleitoral. As mesmas serão 107 
apreciadas por esse plenário. “São essas as informações que eu tinha para passar da Câmara Técnica de 108 
Planejamento.”  Sr. Presidente: ”Muito obrigado Marcos Aureliano, e sem mais delongas já passo para o 109 
Alessandro Nunes Ferreira fazer as suas colocações, depois eu faço um breve fechamento.” “Boa tarde, 110 
na Câmara Técnica de Educação Ambiental eu estou como Coordenador, represento a CDRS e a 111 
APRUPO, Associação dos Produtores Rurais de Pontalinda. Aconteceram duas reuniões neste semestre, 112 
através de vídeo conferência, onde a primeira foi feita em setembro, para elaboração da Minuta do Plano 113 
de Comunicação, a qual, devido a um contrato da própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 114 
do Estado, celebrado com a ANA – Agência Nacional de Águas, para fortalecer o Comitê. Na verdade 115 
esse componente não está bem completo, em nosso Comitê. Nessa reunião a gente esteve compilando aí 116 
a construção de um questionário, que a gente foi aplicando a todos os integrantes, representantes do 117 
Comitê. E a segunda reunião já foi mais para a gente concluir essa elaboração e transformar isso aí como 118 
uma base para aplicação aos membros. Quero agradecer o apoio da Lucíola, que está sempre nos 119 
apoiando, passando as informações, vou citar por último aí, já falaram da Capacitação SIGRH, eu 120 
participei de uma das capacitações, pelo SENAC, sobre saneamento, foi muito bom, 70 horas, dois dias 121 
na semana, excelente, bem participativo, interativo, passo aí a proposta para os técnicos da Bacia, todos 122 
os representantes de entidades porque o nível é interessante, no mais os meus agradecimentos e repasso a 123 
palavra ao Sr. Presidente.”  Sr. Presidente: ”Muito obrigado Alessandro, pelas suas considerações, 124 
mostrando o trabalho feito, e eu só colocaria um detalhe às senhoras e aos senhores, que a necessidade 125 
foi de urgência nessa questão. Nós temos várias ações dentro desse Comitê, essa questão mesmo de 126 
reavaliar nosso Plano e tudo o mais, é uma demanda passada e o Comitê deixou de fazer o dever de casa. 127 
Agora tem que fazer esse dever de casa buscando estar numa condição equânime perante os outros 128 
comitês de bacia de São Paulo. Sem mais delongas, vamos para o item 4 da pauta, 4 – Deliberações: 4.1 129 
Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD nº 225/2020 de 05/10/2020, que estabelece “Edital para a 130 
revisão e atualização do Plano de Bacia da UGRHI-18;” Convido a Lucíola para expor as 131 
considerações dessa Deliberação.”  Lucíola Guimarães Ribeiro, Secretária Executiva Adjunta do CBH-132 
SJD: “Essa Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD 225/2020 foi feita no dia 05/10/2020 numa 133 
Reunião de Diretoria e depois consultamos a Câmara Técnica de Planejamento. O que aconteceu foi o 134 
que o Marcos Aureliano explicou, a gente abriu um prazo de 2ª chamada, tínhamos um saldo de em torno 135 
de R$ 350.000,00 e não apareceu nenhum projeto em questão. Então resolvemos abrir novamente, 136 
correndo contra o tempo para não perder o recurso, nós mudamos a ação: nós pegamos uma ação de 137 
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2021, que estava prevista no PA/PI com recursos da cobrança, nós trouxemos para esse ano justamente 138 
porque no ano que vem não vamos conseguir usar o dinheiro da cobrança, porque nós vamos conseguir 139 
terminar o Ato Convocatório agora em dezembro, começamos em outubro, a emissão dos boletos 140 
provavelmente em abril e só vai fechar em dezembro/2021. Então, o ano que vem, essas ações que nós 141 
tínhamos elencado com os recursos da cobrança, a gente não teria esse recurso. Então visto que o nosso 142 
Plano de Bacia está bastante desatualizado, alguns itens já não refletem o que existe na Bacia, nós 143 
decidimos abrir esse Edital para fazer a atualização do Plano de Bacia. Foi feita aqui uma deliberação dia 144 
05/10/2020, onde a revisão e atualização do Plano apresentada pelos proponentes deverão atender as 145 
normas e procedimentos estabelecidos pela Deliberação CRH 146/2012, que fala como deve ser um 146 
plano, deve estar de acordo com o Plano Estadual, com o FEHIDRO, com o MPO e o solicitante deve 147 
estar em situação de adimplência técnica e financeira. Então ficou aberto aí um prazo, em tela o Edital de 148 
Convocação (Anexo I), revisão, onde fala como deve ser o objeto, o valor, foi atualizado esse valor 149 
também para R$ 391.414,62, foi até o dia 16/10/2020 para abertura das propostas pela Secretaria 150 
Executiva, fez toda a tramitação e nós conseguimos, aqui a forma como vai ser o prazo, as disposições, e 151 
nós conseguimos, eu vou mostrar numa das próximas apresentações, o projeto que foi priorizado de 152 
acordo com essa deliberação. É só isso, se alguém tiver uma dúvida, estou à disposição.”   Sr. Presidente:  153 
“Ok Lucíola, muito obrigado, está aberta a palavra aos senhores, dúvidas, alguma colocação, discussão, 154 
então vamos colocar agora em votação a Deliberação CBH-SJD nº 225/2020, os favoráveis 155 
permaneçam como estão,  os contrários por favor se manifestem, pelo chat ou levantando a mão, se 156 
colocando aqui, abstenções? Então está aprovada por unanimidade essa Deliberação “Ad 157 
Referendum” nº 225/2020.” Sr. Presidente: “A próxima deliberação: 4.2 Deliberação “Ad 158 
Referendum” CBH-SJD nº 226/2020 de 05/10/2020, “Altera os Artigos 1º e 3º da Deliberação nº 159 
223/2020 e fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de propostas visando obtenção 160 
de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2020 – Saldo Remanescente.” Então agora eu passo a 161 
palavra e convido a Engenheira Eliana, do DAEE de Jales, para expor a deliberação.” Eliana: “Obrigada 162 
Jefferson. Essa Deliberação também “Ad Referendum” nº 226/2020 de 05/10/2020, estabelece critérios 163 
para obtenção de recursos junto ao FEHIDRO Exercício 2020 – Saldo Remanescente, com esse valor 164 
que a Lucíola acabou de comentar de quase R$ 400.000,00. Foi estabelecido um cronograma para que 165 
fossem apresentadas as propostas para esse saldo remanescente, até 16/10/2020, das 9:00 horas até 12:00 166 
horas o prazo para protocolar as solicitações na Secretaria Executiva do Comitê em São José do Rio 167 
Preto. E até o dia 20/10/2020 escolha, análise e avaliação das propostas pela Câmara Técnica de 168 
Planejamento. Até 21/10/2020 envio pela Secretaria Executiva da solicitação de complementação, caso 169 
necessário e até os dias 27 e 28/10/2020, das 14:00 às 16:00, o protocolo dessas complementações, e até 170 
o dia 29/10/2020 a análise das complementações pela Câmara Técnica de Planejamento. No dia 171 
30/10/2020 foi  a divulgação do resultado final de priorização nos sites do Comitê e do SIGRH, e nos 172 
dias 05 e 06/11/2020 das 9:00 às 12:00 horas, a apresentação dos recursos referentes ao resultado final, 173 
até o dia 10/11/2020 análise dos recursos, se houver, pela Câmara Técnica de Planejamento e até dia 174 
12/11/2020 Reunião de Diretoria para apreciação dos resultados, até o dia 13/11/2020 divulgação final 175 
da proposta de priorização nos sites: www.comitesjd.sp.gov.br e http://www.sigrh.sp.gov.br/ e até 176 
30/11/2020 Reunião Ordinária do CBH-SJD, que é na verdade a reunião que está acontecendo agora, dia 177 
25/11/2020, com cinco dias de antecedência. Então esses foram os prazos estabelecidos nesse novo 178 
cronograma para apresentação de propostas FEHIDRO – Saldo Remanescente. Com a palavra o Sr. 179 
Presidente.” Sr. Presidente: “Muito obrigado Eliana, todos estão cientes do que foi colocado aqui, então 180 
vamos colocar em discussão, se alguém tiver alguma colocação a ser feita, alguma discussão? Então 181 
agora coloco para aprovação. Quem for favorável à aprovação, permaneça como está, os contrários por 182 
favor se manifestem ou no chat ou oralmente, as abstenções, então mais uma vez temos uma deliberação 183 
aprovada por unanimidade a Deliberação Ad Referendum” CBH-SJD nº 226/2020 de 05/10/2020. 184 
Próximo item: “Essa deliberação indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2020 – Saldo 185 
Remanescente. Essa deliberação será numerada agora, é datada de 25/11/2020, então eu convido a 186 
Lucíola para essa deliberação.  4.3 Deliberação CBH-SJD nº 227/2020 de 29/07/2020, “Indica 187 
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prioridades de investimento FEHIDRO/2020 – Saldo Remanescente.” Lucíola: “2020, Saldo 188 
Remanescente, é aquele valor que tinha ficado, aqui são os ‘considerandos’, aqui ‘fica hierarquizado e 189 
indicado para aplicação dos recursos de investimentos FEHIDRO/2020 - Saldo Remanescente para o 190 
CBH-SJD, referente à compensação financeira o empreendimento enquadrado no PDC 1, Sub PDC 1.2, 191 
Tomador: Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG, Empreendimento: Plano de Bacia 192 
Hidrográfica da UGRHI-18 – SJD (Revisão e Atualização), Modalidade Não Reembolsável, Valor 193 
FEHIDRO R$ 391.414,62, Contrapartida 0,00, Valor Global R$ 391.414,62 e lembrando que o produto 194 
final dos estudos deverá ser protocolado junto à Secretaria Executiva, por meio digital e impresso, e os 195 
tomadores do recurso deverão, sempre que houver interesse e viabilidade, apresentarem os resultados em 196 
reuniões técnicas promovidas pelo Comitê. No caso, a Câmara Técnica de Planejamento vai acompanhar 197 
essa atualização e revisão do Plano. É só isso, se alguém tiver alguma dúvida, fico aqui à disposição.” Sr. 198 
Presidente: “Muito obrigado Lucíola, então eu coloco em discussão, não havendo discussão, coloco para 199 
aprovação. Os favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários por favor se manifestem, 200 
as abstenções por favor também, então mais uma vez temos uma deliberação aprovada por 201 
unanimidade e essa passa a ser a Deliberação CBH-SJD nº 227/2020 de 29/07/2020. Próximo item: 202 
4.4 Deliberação CBH-SJD 228/2020, de 25/11/2020, “Aprova o Calendário Eleitoral, os 203 
procedimentos para cadastramento e recadastramento, eleição e indicação dos representantes das 204 
entidades dos Segmentos Estado, Município e Sociedade Civil do Comitê da Bacia Hidrográfica do 205 
Rio São José dos Dourados para o período 2021/2023.”. Eliana: “Essa Deliberação aprova o 206 
Calendário Eleitoral, os procedimentos para cadastramento e recadastramento, eleição e indicação dos 207 
representantes das entidades dos Segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil do CBH-SJD para o 208 
novo biênio (2021/2023). Nos termos disciplinados em nosso Estatuto, Artigo 8º, Inciso III, nós temos 209 
13 representantes da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes, podendo ser 13 também, indicados por 210 
entidades legalmente constituídas e com atuação na Bacia e que tenha pelo menos 1 ano de existência, 211 
escolhidos em reunião do segmento. Nós vamos ter um período de inscrição dessas entidades, e através 212 
da nossa reunião plenária, haverá a votação que decidirá quem serão os 13 suplentes e 13 titulares. A 213 
Secretaria Executiva do CBH-SJD é quem fará a habilitação dessas entidades devidamente cadastradas, 214 
podendo solicitar complementações que se fizerem necessárias. Será analisada toda a documentação 215 
enviada, inclusive os comprovantes de participação no SJD, e caso necessário, a Secretaria Executiva 216 
então fará o pedido de complementação. Se for constatada alguma fraude em qualquer das informações 217 
prestadas ou nos documentos apresentados, isso implicará na inabilitação da entidade envolvida no 218 
presente processo eleitoral e no impedimento também nos pleitos subsequentes. O mandato dos 219 
integrantes terá a duração de dois anos, encerrando-se no dia 31/03/2023, permitida uma recondução 220 
caso haja uma nova indicação. Nessa Deliberação nós temos no Anexo I o Edital, que tem o objetivo de 221 
estabelecer o Calendário Eleitoral, os procedimentos para cadastramento e recadastramento de todas as 222 
entidades, tanto do Estado, Municípios e da Sociedade Civil. Temos o Calendário Eleitoral: vale ressaltar 223 
que na Alínea “a” o período de cadastramento, nessa deliberação que vocês receberam, está de 224 
05/12/2020 a 06/02/2021. No entanto nós estamos na iminência de um novo afastamento, um novo 225 
“apagão” dos trabalhos em função da Covid-19. Então, nós vamos sugerir aqui que essa data seja trocada 226 
de 01/12/2020 para 04/01/2021, porque aí já terá um tempo maior para que as entidades preparem essa 227 
documentação, e que não tenhamos interrupção por um problema como a pandemia. Após o término da 228 
apresentação dessa Deliberação, eu coloco em discussão, em votação, a alteração dessa data, se vocês 229 
concordam da alteração dela para o 1º dia útil de janeiro de 2021, deixando o período de dezembro 230 
inativo para o cadastramento. Até 11/02/2021 será feita a análise da documentação, até 12/02/2021 a 231 
divulgação das entidades habilitadas e inabilitadas, de 15 a 19/02/2021 apresentação de recursos caso 232 
alguma entidade inabilitada não concorde com a nossa análise, até 23/02/2021 a análise dos recursos, até 233 
24/02/2021 divulgação final dos resultados, até 05/03/2021 reuniões de eleição dos segmentos, até 234 
08/03/2021 divulgação das entidades eleitas e até o dia 31/03/2021 a reunião plenária  do CBH-SJD, 235 
com posse das entidades eleitas. O cadastramento então deve ser feito na Secretaria Executiva do CBH-236 
SJD, no endereço de São José do Rio Preto, constante aqui nesse Edital. Os documentos podem ser 237 
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protocolados presencialmente no horário da 9:00 horas até às 12:00 horas, de segunda a sexta-feira, aqui 238 
também trocaremos a data, de 01/12/2020 trocaremos para 04/01/2021 a 05/02/2021, as entidades terã o 239 
prazo de um mês para fazer esse cadastramento. E os documentos que forem enviados para protocolo via 240 
correios ou por e-mail, deverão chegar na Secretaria Executiva dentro desse período, ou seja, até às 241 
12:00 horas do dia 05/02/2021. Então se alguma entidade for enviar os documentos através dos correios, 242 
ela tem que contar qual é o prazo que os correios levarão para fazer essa entrega e postar com 243 
antecedência, porque não será contada a data de postagem e sim a data de recebimento na Secretaria 244 
Executiva. As entidades do Segmento Sociedade Civil que já são membros atualmente, serão 245 
consideradas habilitadas para o novo processo eleitoral desde que apresentem a Ficha de Inscrição 246 
constante no Anexo II desta Deliberação, a cópia do Estatuto e a cópia da ata da eleição da e posse da 247 
Diretoria atual, para que essa Diretoria assine a nova indicação do seu representante. Para as novas 248 
entidades do Segmento Sociedade Civil, são necessários um pouco mais de documentos: além da Ficha 249 
de Inscrição, precisa da cópia do Estatuto, a cópia da ata da eleição da e posse da Diretoria atual, 250 
comprovante de atuação na UGRHI-18, conforme relatada na caracterização das atividades no Anexo II 251 
desta Deliberação, as certidões de regularidade do CNPJ, FGTS, CNDP, Tributos Federais, Dívida Ativa 252 
da União, todas as certidões. A entrega de todos esses documentos em ordem, não confere à entidade a 253 
condição de ‘habilitada’, apenas confere o direito a essa entidade de participação na votação no dia da 254 
plenária, porque nós poderemos ter um número maior de entidades habilitadas do que o número de vagas 255 
disponíveis para as representações da Sociedade Civil. No caso desse número de entidades habilitadas 256 
ser maior que o número disponível de vagas, haverá eleição no dia da reunião ordinária, que deverá 257 
ocorrer até o dia 31/03/2021. Daí a importância da participação de todos. O representante que consta na 258 
Ficha de Inscrição indicado pela entidade, é ao mesmo tempo indicado para a Assembleia Geral, também 259 
irá fazer parte das câmaras técnicas. Se caso ele não puder participar, ele também pode ter um 260 
representante legal através de procuração formal. As entidades do Estado, Municípios e Sociedade Civil, 261 
também serão definidas como membros titulares e suplentes nas câmaras técnicas e plenárias, na reunião 262 
dos segmentos. Isso também está previsto no item 2 do Calendário Eleitoral deste Anexo. E até 15 dias 263 
corridos após a reunião plenária, as entidades deverão fazer a indicação dos representantes titular e 264 
suplente nas câmaras técnicas e plenária, lembrando que no caso dos municípios, para participação na 265 
plenária, não há necessidade de indicação, porque os representantes são os prefeitos. No caso do Estado, 266 
as mesmas entidades que são membros atuais, poderão continuar a ser membros, mas deverão ser 267 
indicados os novos representantes destas entidades. As entidades da Sociedade Civil, nós teremos que ter 268 
o cadastramento dessas entidades ou recadastramento, e também a indicação dos seus novos 269 
representantes. Cabe à Secretaria Executiva e à Câmara Técnica de Planejamento fazer a análise de toda 270 
a documentação das entidades inscritas e após a divulgação das entidades habilitadas, caberá também 271 
recurso, e também esse recurso também será analisado pela Secretaria Executiva e Câmara Técnica de 272 
Planejamento. Das reuniões para eleições pode ser indicado o representante com procuração, com direito 273 
a voto, e poderemos também ter convidados, mas sem direito a voto. O objetivo das reuniões para a 274 
eleição dos segmentos é prestar informações e esclarecimentos gerais sobre as eleições, os locais, 275 
horários e formas de votação, bem como definir titularidade, suplência de plenária e câmaras técnicas. 276 
Em caso de empate entre duas ou mais entidades, a Secretaria Executiva deverá obedecer à seguinte 277 
sequência: conceder três minutos para que cada um dos representantes faça a defesa da sua entidade 278 
nessa eleição, conduzir uma nova eleição restrita a essas novas entidades que estão empatadas, 279 
persistindo o empate, será declarada eleita aquela que tiver maior frequência de participação nas reuniões 280 
no biênio anterior, ou a entidade que não apresentar restrições com as certidões solicitadas. A posse dos 281 
eleitos mencionados ocorrerá na reunião plenária do CBH-SJD subsequente ao processo eleitoral. No 282 
Anexo II temos o formulário que deve ser preenchido e enviado pelas entidades da Sociedade Civil, 283 
solicita aí todas as informações, como o representante legal, endereço, assinatura, no Anexo III temos o 284 
Ofício de Cadastramento do Segmento Estado onde ele vai indicar os membros titular e suplente, as 285 
informações cadastrais de cada um desses membros, e temos aqui a Declaração de Inexistência de 286 
Alteração do Estatuto: caso a entidade já seja membro do Comitê e não promoveu nenhuma alteração em 287 



 

 8

seu Estatuto, poderá encaminhar essa declaração substituindo o envio de um novo Estatuto. Caso alguém 288 
tenha alguma dúvida, pode entrar em contato e as informações mais detalhadas estão..., aqui foi apenas 289 
um resumo e eu passo a palavra então para o Sr. Presidente, lembrando então de discutirmos a alteração 290 
da data de protocolo do cadastramento das entidades da Sociedade Civil.” Sr. Presidente: “Muito 291 
obrigado Eliana, eu particularmente fico observando os fatos e pensando, tinha até conversado isso antes 292 
mas agora eu tenho um novo pensamento, você está querendo postergar isso para janeiro, quem nos 293 
garante que em janeiro vai estar melhor? Quem nos garante que talvez em janeiro não esteja muito pior e 294 
com mais restrições de distanciamento social do que atualmente?  Talvez continuarmos com o prazo, foi 295 
discutido isso no passado, na nossa reunião mesmo de Diretoria, continuarmos com o prazo de 296 
01/12/2020 agora, ou ter essa dilação, eu sei que os funcionários do DAEE estão com restrições para o 297 
comparecimento presencial, mas assim, dar mais prazo para as pessoas não sei..., eu repensei, refleti 298 
sobre isso, porque são muitas incógnitas, são muitos “se” , (se acontecer isso, se acontecer aquilo), eu 299 
acho que restringir o prazo, é claro, se talvez colocar os horários poderiam estar as pessoas lá. Mas eu 300 
não sei, eu gostaria de ouvir a Engenheira Lucíola, também a Engenheira Márcia Brunca, a respeito 301 
disso. Por favor, com a palavra, as senhoras, obrigado.” Márcia: “Jefferson, a Lucíola me disse para 302 
deixar claro, tem a opção por e-mail e correios. Se as atividades estiverem comprometidas...(falha na 303 
transmissão), as entidades podem encaminhar essa inscrição via e-mail e via correios. Então o prazo de 304 
janeiro a gente acha que é suficiente se alguma entidade fizer questão de fazer o protocolo presencial.   305 
Mas nós ainda temos 2 opções: via correios e por e-mail. Então eu acredito que a gente possa depois, se a 306 
coisa se complicar ainda mais, em janeiro a gente faz uma deliberação e retira o protocolo presencial, 307 
deixando só o site e por correios. Eu manteria dessa forma.”  Sr. Presidente: “O Turvo Grande fez isso?” 308 
Márcia: “Por orientação, manter o mínimo de funcionários possível aqui, só que em virtude de uma 309 
segunda onda que a gente está verificando, é por esse motivo que a gente está colocando em janeiro, que 310 
é um prazo mais do que suficiente, praticamente um mês, para as entidades optarem por se cadastrarem 311 
presencialmente. A maioria, se quiser optar pelos correios ou pelo e-mail, que é um meio muito mais 312 
fácil, isso é normal, isso é da mesma forma, não vai perder nenhuma pontuação, não vai ser eliminado, a 313 
gente vai analisar da mesma forma.” Sr. Presidente: “Outra coisa também que me surgiu agora, se me 314 
permite Márcia, porque não mais carimbo do correio e sim a data de chegada? “Porque se tiver uma 315 
greve dos correios, a pessoa vai ser prejudicada, vai entrar na justiça e automaticamente ela ganha, 316 
porque foi uma condição e estava fora da alçada da pessoa ou da entidade.” Márcia: “Justamente porque 317 
a gente tem um tempo para analisar essa documentação, quando chegar a gente tem um prazo para 318 
analisar e para divulgar, no caso se tiver uma greve, a gente pode rever esses prazos, para poder apertar 319 
mais para a frente também. Eu acho que nós poderíamos deixar dessa forma e caso tenha alguma 320 
alteração mais à frente, faz-se uma Reunião de Diretoria e faz uma “Ad Referendum”.” Sr. Presidente: 321 
“É uma questão assim para se avaliar com muita calma, porque por exemplo, existirão algumas entidades 322 
talvez que deem férias coletivas em janeiro. Estou pensando assim, como advogado do diabo, realmente. 323 
Pensando nas piores situações e pensando também nas pessoas, porque essa restrição de prazo, se você 324 
restringisse o prazo somente para o atendimento presencial, era uma coisa, mas você está restringindo o 325 
prazo global, de todos os tipos de forma de envio, entendeu? Quer dizer, o Turvo fez essa colocação, 326 
deve ter pensado e refletido sobre isso, mas eu estou fazendo a reflexão um pouco oposta, redução de 327 
prazo na pandemia, por exemplo, as pessoas podem ter problemas graves dentro das suas instituições, 328 
que não postam dentro desse 1 mês que você coloca aí, que realmente é um prazo bastante dilatado, mas 329 
1 mês você pode estar fechando semestres de universidades, instituições de ensino, fechando balanços de 330 
empresas, então é uma coisa assim, eu acho que não se deve colocar em risco de forma alguma vidas 331 
humanas. Concordo em gênero, número e grau com você. Mas essa restrição do prazo, essa diminuição, 332 
para o presencial tudo bem, mas você restringiu globalmente, então é uma coisa para se pensar, claro, eu 333 
deixo aí para a maioria pensar, fazer as colocações, se acharem pertinente, se a maioria realmente for de 334 
acordo com essa posição..., mas assim, eu até já tinha concordado, eu reconheço, eu concordei 335 
anteriormente, mas agora refletindo “não pode mais ser o carimbo”, sempre foi o carimbo, agora não 336 
pode mais, as restrições estão..., por exemplo, estão muito mais complicadas, às vezes, numa situação 337 
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que é também muito mais complicada que a situação de pandemia, onde você está tendo aí um aumento 338 
de mortes porque as pessoas estão simplesmente achando que está tudo maravilhoso, não tem mais 339 
nenhum tipo de problema e nem de risco, quando não é a verdade no país. Então é só isso para refletir, 340 
pode colocar, abrir para as pessoas fazerem as suas considerações, mas é um negócio que eu fiquei 341 
pensando agora, refleti um pouco e vejo o outro lado, o lado das pessoas que vão mandar, como é que 342 
vai estar isso, pessoas que já estão, em janeiro podem estar de férias, não conseguem fazer o ‘dever de 343 
casa’ para o envio das documentações, então é uma questão mais para refletir, eu deixo aberta aqui a 344 
discussão, nós sempre deixamos mas eu gostaria da reflexão dos colegas e se eu tiver me equivocando na 345 
minha posição, tranquilamente a gente volta atrás, eu acho que vocês não..., a gente só permanece com 346 
uma ideia até mudá-la...” Lucíola interrompe: “A minha proposta, sim, a gente pode deixar então 347 
dezembro e janeiro aberto, só que a gente tira o presencial. Só fazemos o cadastramento via correios e 348 
via e-mail. O que vocês acham? “Aí a gente evita esse transtorno, perfeito? (nesse momento duas falas 349 
ao mesmo tempo deixa a fala da Lucíola ininteligível).” Sr. Presidente: ”Maravilha, sábia decisão, a 350 
gente tem que começar a pensar diferente, sair um pouquinho do nosso conforto, ‘ah tem sempre que 351 
fazer assim’, eu tenho sempre que dar aulas vendo os alunos, até semana passada vendo os alunos, agora 352 
baixaram uma portaria que eu não preciso mais pedir para ninguém ligar a câmera, o desconforto que eu 353 
sinto em ter 45 alunos com a câmera desligada ninguém me perguntou. Mas aí eu estou infringindo uma 354 
lei de liberdade de escolha das pessoas de não ter exposta a imagem, mas a minha imagem eu posso 355 
deixar... Então, acho que essa sua posição vai de encontro à minha, de encontro ao que está colocado aí 356 
mas ao encontro da solução que é mais salomônica. Você restringe essa situação, os funcionários não 357 
terão esse risco, e a gente coloca, se não houver nenhum óbice legal com relação a isso, fui claro? Da 358 
mesma forma, eu acho que há um óbice legal com relação a não aceitar o carimbo, porque não pode 359 
determinar coisas aqui dentro nem em qualquer lugar do mundo que infrinja leis e direitos pessoais, é a 360 
minha opinião, então eu concordo com a sua opinião e reitero a minha opinião também sobre essa 361 
questão de carimbo, eu concordo Márcia que você tem um risco, as pessoas vão receber mas você 362 
também tem essa situação aí de ter um tempo maior, se for o caso. Um julgamento simples aqui, nós da 363 
Diretoria, olha, tivemos muitos que foram protocolados no último dia. Concordam então com um prazo 364 
mais dilatado? Aí cabe o bom senso, está certo?” Marilza, PEIXE-SP: “Eu tinha erguido a mão aí, eu não 365 
entendo, o e-mail, se aceita por e-mail, você protocola, aliás xeroca e manda pelo e-mail, não precisa dos 366 
correios, vamos facilitar a vida, pessoal tem que se deslocar...” Interrompida pelo Sr. Presidente: “Eu 367 
acho que não tem necessidade de xerocar, todos esses documentos...” Marilza: “O arquivo digital, manda 368 
por e-mail, gente”. Sr. Presidente: “Não, não, mas aí é que está, tem pessoas, aí eu reconheço também, 369 
que têm dificuldades em relação às tecnologias, então realmente têm que ir a algum lugar, imprimir, 370 
assinar, preencher, a gente tem que ver os dois lados...” Marilza: “Tá, mas para a associação estar 371 
constituída legalmemte, ela tem que fazer isso tudo. No cartório, mas já está pronto.” Sr. Presidente: “Eu 372 
entendo, mas vamos supor, que tem uma associação que está tudo pronto mas as pessoas às vezes estão 373 
mais antiquadas na maneira de fazer. Exemplo de uma pessoa antiquada: eu não uso nenhum banco 374 
virtual. Eu vou ao banco pagar as minhas contas. A minha mulher fala “você precisa sair para ir ao 375 
banco?” Sim, eu não confio, se entram num Banco Central americano pela internet, porque não vai entrar 376 
num Banco do Brasil ou num Santander e pegar a minha conta? Então eu respeito essas posições, mas eu 377 
penso que a gente tem que olhar os dois lados: deixar aberto para as pessoas mandarem por e-mail, 378 
algumas pessoas podem querer protocolar e mandar pelos correios tranquilamente, mas esse 379 
deslocamento vai ser restrito, a gente está contribuindo para que não haja a proliferação da Covid-19. Eu 380 
acho que eu sou a posição recorrente à Engenheira Lucíola, corroboro um pouco com a posição da 381 
Engenheira Márcia, porque há uma preocupação enquanto a posição em que ela se encontra hoje no 382 
DAEE, de proteção dos seus funcionários, acho isso pertinente, louvável, mas eu acho que a gente 383 
poderia manter a data, que você tem um prazo mais dilatado para as pessoas e vai ser na verdade aí um 384 
mês e meio, porque você tem aí 7 dias entre o natal e o ano novo, não chegará a 2 meses, para que as 385 
pessoas possam encaminhar a documentação. Se todos estiverem de acordo com essa proposta, 386 
poderíamos encaminhar assim. Agradeço imensamente pelas contribuições. Muito obrigado a todos. 387 
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Alguma objeção? ”Nilton Zenhiti Suetugo, Prefeitura de Jales: “Posso fazer um comentário Jefferson”? 388 
“Realmente o posicionamento do Jefferson é bastante legal, porque existe esse amparo legal em relação a 389 
esse protocolo via correios, o que vale realmente é a entrada do processo dentro da empresa, a partir daí a 390 
responsabilidade é da empresa”. Então acho razoável essa colocação, acho que deve ser conduzido dessa 391 
forma, e paralelamente a isso também fazer a condução do recebimento por meio digital. O meio digital 392 
dessas documentações tem fé pública porque há uma necessidade talvez da apresentação e talvez 393 
comprovação desses documentos, então eu vejo mais razoável juridicamente, mais tranquilo fazer esse 394 
procedimento, manter essas datas e fazer o recebimento por meio digital e também presencial, se for o 395 
caso, a partir de uma data oportuna que as pessoas ou as entidades queiram fazer.”  Sr. Presidente: 396 
“Muito obrigado Nilton, parecia uma conversa de advogado, dois engenheiros civis discutindo de uma 397 
forma muito..., ficou até engraçado. A gente sempre falou muito de obras e tal, menos disso e agora com 398 
esse efeito pandêmico, nós temos que discutir e estar salvaguardados, usando um termo jurídico, 399 
salvaguardados de forma jurídica para evitar qualquer óbice futuro em nosso pleito. Sendo assim, 400 
Lucíola, você está de acordo, Márcia também, gostaria de ouvir a Márcia, muito obrigado, me perdoem 401 
por ter voltado atrás, mas eu fiquei observando isso, eu acho que é uma posição que condiz mais com a 402 
situação atual e da insegurança que nós teremos daqui para a frente. Muito mais depois do 2º turno, eu 403 
acho que vai acontecer aí dentro do Estado… Então solicito à Lucíola que leia ou que coloque a posição 404 
como ficou para que todos tenham noção das mudanças, que foram solicitadas e propostas e colocaremos 405 
em votação logo em seguida.” Lucíola: “A data então ficou 01/12/2020 a 05/02/2021, tiramos então a 406 
parte do protocolo presencial, ela foi excluída, e deixamos “os documentos que forem enviados para 407 
protocolo via correios ou por e-mail (comitesjd@gmail.com) deverão chegar à Secretaria Executiva até 408 
o dia 05/02/2021 às 12 horas e a Secretaria validará o protocolo enviando um e-mail de confirmação de 409 
rebimento”. Caso ocorra greve dos correios ou algo parecido, ou se faz uma Reunião de Diretoria ou 410 
altera esse prazo, porque o nosso intuito aqui não é penalizar ninguém, simplesmente o contrário, quanto 411 
mais pessoas participarem, melhor para que a gente cresça e possa aí gerenciar da melhor forma o 412 
Comitê.” Sr. Presidente: “Muito obrigado às Engenheiras Lucíola e Eliana, e à Márcia como Diretora 413 
Substituta, perdão se estiver errando os nomes dos cargos das pessoas, sou péssimo para isso, eu falei 414 
aqui em vez de comitê conselho, então, é muita coisa e eu me confundo. Mas eu acho que foi 415 
interessante isso e fico imaginando, desculpem falar isso, vocês me conhecem, Márcia, o Niltinho me 416 
conhece há tanto tempo, mas a Márcia, a Lucíola e a Eliana me conhecem há mais tempo. Eu acho que 417 
antes dessa pandemia eu jamais agiria desse jeito, com essa calma para tentar mudar alguma coisa, é uma 418 
coisa que me perguntaram dia desses em Brasília o que aconteceu, realmente essa situação toda me 419 
deixou muito diferente do que eu era e os meus pensamentos também... Então, a gente tem que colocar 420 
em votação, todos estão inteirados do assunto, todos estão realmente sabendo o que está acontecendo, 421 
porque houve essa mudança? Se sim, permaneçam como estão, vamos agora colocar em votação, certo 422 
Lucíola, estou certo pelo trâmite legal? Então colocando em votação, por favor senhoras e senhores, os 423 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, abstenções, então está aprovada 424 
por unanimidade a deliberação sobre o Calendário Eleitoral que será a  Deliberação CBH-SJD 425 
228/2020, de 25/11/2020. Então passemos agora para o próximo item, que é muito importante, faço uma 426 
ressalva, que será colocado pelas Engenheiras Eliana e Lucíola, 4.5 Deliberação CBH-SJD 229/2020, 427 
de 25/11/2020, “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020, com base em 428 
indicadores dos recursos hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia 429 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados (UGRHI-18) Ano Base 2019”. “Antes de ser colocado, 430 
eu gostaria de fazer algumas pequenas colocações, isso que vai ser apresentado foi discutido na Câmara 431 
Técnica, na Diretoria, e a gente tem algumas colocações que foram visualizadas antes dessa 432 
apresentação. Então, minhas colegas Engenheiras Lucíola e Eliana, passo a palavra a vocês.” Eliana: 433 
“Olá novamente. O Relatório de Situação da UGRHI-18, Ano Base 2019, todos os anos a gente entrega 434 
num ano mas os dados são relativos ao ano anterior, quando então são acoplados todos os dados e 435 
fazemos a análise para se ter um perfil de como está a situação da Bacia do São José dos Dourados no 436 
ano anterior. Os objetivos do Relatório de Situação são avaliar qual é a eficácia dos Planos de Bacia 437 
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Hidrográfica de todos os comitês paulistas, por meio da análise da situação dos recursos hídricos em 438 
cada uma das UGRHIs. Basicamente durante o processo de elaboração do Relatório de Situação, temos 439 
que responder três perguntas básicas: quais são as atividades que estão impactando as águas? Quais as 440 
atividades que estão sendo prejudicadas? Quais as medidas e respostas que estão sendo tomadas pela 441 
sociedade ou pelos órgãos gestores? Em tela a caracterização da UGRHI-18, no mapa superior à 442 
esquerda mostra a UGRHI dentro do Estado de São Paulo no Brasil, à direita em roxo é a UGRHI-18, 443 
faz divisa com a UGRHI-15 e com a UGRHI-19. Características gerais da UGRHI-18: a população total 444 
segundo o SEADE/2019 é de 228.574 habitantes, sendo 90,2 % de população urbana, 9,8% de população 445 
rural. Nossa área de drenagem é de 6.783 Km2 e os nossos rios e reservatórios principais são o Rio São 446 
José dos Dourados, o Rio Paraná, os Ribeirões Ponte Pensa, Coqueiro e Marimbondo e o Reservatório de 447 
Ilha Solteira. Aqüíferos livres temos o Serra Geral e o Bauru. A nossa disponibilidade média (Qmédio) é 448 
de 51 m3/segundo, a Q7,10, que é aquela vazão mínima por 7 dias consecutivos com período de retorno 449 
de no mínimo 10 anos é de 12 m3/segundo, e a vazão Q95 que é aquela vazão disponível em 95% do 450 
tempo, é de 16 m3/segundo. A nossa reserva explotável, que é na verdade é a disponibilidade hídrica 451 
subterrânea, é de 4 m3/segundo. O nosso relatório é dividido então em Disponibilidade, Demanda e 452 
Balanço, Saneamento, onde entra abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 453 
sólidos e drenagem de águas pluviais. Qualidade das águas tanto superficiais quanto subterrâneas, 454 
Gestão que é a atuação do Colegiado e as atividades desenvolvidas, a atuação das câmaras técnicas e 455 
grupo técnico e atividades desenvolvidas, e o Monitoramento dos empreendimentos FEHIDRO. 456 
Disponibilidade, Demanda e Balanço: nesse quadro apresenta-se a disponibilidade das águas na Bacia, 457 
UGRHI-18, no período entre 2015 a 2019. Acima de 2.500 m3 /habitante/ano, essa disponibilidade foi 458 
classificada como ‘boa’. Em todo esse período a nossa disponibilidade foi acima de 7.000 459 
m3/habitante/ano. Percebe-se um decréscimo ano a ano, então em 2018 nós tivemos 7.048,51 460 
m3/habitante/ano, já em 2019 7.036,39 m3/habitante/ano. Esse mesmo decréscimo representa o aumento 461 
populacional, ou seja, nós temos uma mesma disponibilidade hídrica que é dividida pela população da 462 
UGRHI-18. Quanto mais a UGRHI-18 cresce, embora ela não tenha um crescimento populacional 463 
elevado, menor fica a nossa disponibilidade, no entanto, a nossa disponibilidade é classificada como 464 
muito boa por ser acima de 2.500 m3/habitante/ano. Para estar em estado crítico, ela teria que ser menor 465 
que 1.500 m3/habitante/ano. Essa é uma relação dos municípios que sofreram algum tipo de 466 
contaminação em 2019. Nós consideramos essa relação importante porque a contaminação das águas é 467 
um fator que pode afetar também a disponibilidade dessas águas, porque de repente você pode ter água 468 
em quantidade, mas não em qualidade para abastecimento humano. Então, ocorrência em que teve 469 
descarga ou derrame de produtos químicos diretamente no solo ou na água, no ano de 2019  não houve 470 
nenhuma ocorrência. No entanto, áreas contaminadas em que o contaminante atingiu o solo ou a água, 471 
tivemos 31 ocorrências, sendo 2 em Floreal, 1 em General Salgado, 1 em Ilha Solteira, 8 em Jales, 6 em 472 
Monte Aprazível, 2 em Neves Paulista, 1 em Nhandeara, 1 em Palmeira D´Oeste, 8 em Santa Fé do Sul e 473 
1 em Sebastianópolis do Sul, totalizando 31 ocorrências. Demanda das águas: esses dois gráficos 474 
representam então a vazão outorgada por tipo, subterrânea e superficial. O primeiro gráfico à esquerda de 475 
vocês, a parte azul mais escuro são as demandas de águas superficiais e o azul mais claro é a demanda 476 
subterrânea. De 2015 para 2019, como é possível observar nos gráficos, nós tivemos um decréscimo da 477 
demanda: a superficial era 2,18 m3/segundo, estou falando aqui de vazões outorgadas, não estão contados 478 
aqueles usos que não são outorgados, informais, que a gente sabe que tem muito. Então a vazão 479 
superficial diminuiu de 2,18 para 2,15 m3/segundo e a vazão subterrânea diminuiu de 2,0 para 1,03 480 
m3/segundo. Esse decréscimo representa 48,5%. Nós somos obrigados a trabalhar com os dados oficiais 481 
que o CRHi nos manda, são os dados que eles analisaram como demanda outorgada na UGRHI-18. No 482 
entanto, nós do DAEE conferimos todos os dados da UGRHI-18, do Comitê do São José dos Dourados, 483 
e somente o ano de 2019, em número de portarias, nós tivemos um acréscimo de 4,33 m3/segundo de 484 
vazões outorgadas. Conclusão: esses valores oficiais apresentados pelo CRHi não estão corretos, porque 485 
somente as portarias publicadas no ano de 2019 já somam mais que o total apresentado nesse gráfico. E 486 
ainda não contando, se você observar de 2017 para 2018, o valor das outorgas subterrâneas teve um 487 
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acréscimo muito grande, foi de 0,96 m3/segundo para 2,0 m3/segundo. E as outorgas de captação 488 
subterrânea variam de 4 a 5 anos. Então quem fez uma outorga em 2017, em 2019 essa outorga ainda 489 
não estava vencida. Na verdade a gente sabe que os valores desse gráfico estão subestimados, mas nós 490 
apresentamos aqui os relatórios com os dados oficiais que recebemos do CRHi. O gráfico à direita de 491 
vocês tem os nossos usos, as nossas demandas totais, somadas então subterrâneas e superficiais divididas 492 
por uso. O azul significa abastecimento público, o laranja meio mostarda uso industrial, o cinza uso 493 
rural, o verde clarinho as soluções alternativas que são aquelas para loteamento, lugares que não têm 494 
rede de esgoto e outro usos. E o uso rural ainda representa 59,46% do volume total outorgado. Então a 495 
nossa Bacia ainda é considerada rural. Esses mapas representam as vazões outorgadas de água por 496 
finalidade. O mapa em azul identifica os pontos de coleta para abastecimento público, o verde para 497 
abastecimento rural, o laranja para abastecimento da indústria e o azul (mais claro) na parte inferior à 498 
direita para soluções alternativas. Esses são os pontos de outorga nos rios da União, ou seja, outorga que 499 
a ANA concede. É por isso que vocês verificam que esses pontos em azul concentrados mais à esquerda 500 
do mapa são aqueles mais próximos do Rio Paraná, que tem concessão da ANA ou que tem usina 501 
hidrelétrica. Eu falo da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, que passa pela concessão da ANA também. 502 
Esse quadro apresenta os parâmetros de 2015/2019 fazendo uma proporção das vazões outorgadas em 503 
relação às vazões de referência. A vazão outorgada total em relação a Q95 em todo o período de 504 
2015/2019 está classificada como verde, ou seja, como boa, porque é maior que 2,5 e menor do que 505 
15%. Ela está menor do que 30, ou seja, menor do que 30 ainda é classificada como boa. A vazão 506 
outorgada total em relação à vazão média também está classificada em todo o período como boa, por ser 507 
menor do que 15%. A vazão outorgada Q7,10 também dentro dos mesmos critérios de classificação da 508 
Q95, classificada também como boa. Já a vazão outorgada subterrânea em relação às reservas 509 
explotáveis em 2018, era 50%. Os critérios de outorga do DAEE para captação é 50% da vazão 510 
superficial. Tendo 50% então para as reservas explotáveis, já é classificado como regular. No ano de 511 
2019 foi classificada como boa, sendo 25,8 %, no entanto podemos considerar que essa classificação não 512 
está correta, analisando-se os dados que eu acabei de apresentar entre os dados de outorga do DAEE e 513 
somente as portarias publicadas no ano de 2019 já são maiores do que todo o número de demanda 514 
somado para o ano de 2018. Então a gente pode afirmar que nesse ano de 2019, a vazão outorgada 515 
subterrânea em relação às reservas explotáveis também está em estado regular. Ela também está 516 
classificada em “amarelo”, não está em ‘verde’ como mostrado nesse gráfico. Esses são os dados de 517 
todas as vazões mostrando cada município: então nós observamos que Aparecida D´Oeste está em estado 518 
regular, Jales também nas reservas explotáveis está na cor roxa, demonstrando estar em estado ruim, ou 519 
seja, 81,34% da reserva explotável subterrânea dos aquíferos já está outorgada. Ilha Solteira também 520 
32%, Neves Paulista 35%, Pontalinda está com um problema na Q95 também, considerada em estado 521 
ruim, 60,61%, estado regular na vazão média, estado ruim na Q7,10 e considerado boa apenas na reserva 522 
explotável. Santana da Ponte Pensa: também considerada em estado péssimo na Q95, estado ruim na 523 
vazão média e estado péssimo na Q7,10. Suzanápolis estado péssimo também nas reservas explotáveis. 524 
Saneamento: abastecimento de água. Essa é a tabela com todos os municípios da UGRHI-18, a maioria 525 
das nossas cidades têm a concessão da SABESP, com exceção de Ilha Solteira, Neves Paulista, Santa Fé 526 
do Sul, São João de Iracema e Suzanápolis. E a maioria tem o tipo de captação para abastecimento 527 
urbano, de águas subterrâneas, com exceção de Monte Aprazível que além da subterrânea usa a 528 
superficial, Nhandeara e Palmeira D´Oeste. Santa Fé do Sul: captação subterrânea e superficial. Três 529 
Fronteiras é somente superficial. Esses são os parâmetros para índices de atendimento urbano de água. 530 
Em todo o período de 2014/2018 para parâmetros classificados como ‘bom’, porque eles são maiores do 531 
que 95%. Só quero fazer aqui uma observação, que nesse caso nós temos os dados somente até 2018, 532 
porque esse parâmetro tem um ano de defasagem, então os dados de 2019 não ficam disponíveis, eles 533 
vão ficar disponíveis somente no próximo Relatório de Situação. As residências da UGRHI que ainda 534 
não têm atendimento urbano de água são aquelas que estão ainda com uma cota em desnível com a rede 535 
de abastecimento de água, ou aqueles loteamentos que ainda não têm essa parte de atendimento. E o 536 
único município da UGRHI-18 que está em estado regular é Neves Paulista, que tem 93% de 537 
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atendimento urbano de água e São João de Iracema que não apresentou os dados esse ano. Esse é o mapa 538 
(?) indicando todos os municípios classificados em verde, classificados como ‘bom’, São João de 539 
Iracema em branco porque não apresentou os dados e Neves Paulista porque está em estado regular. 540 
Nenhum município foi classificado como ruim. Essa é a tabela com o índice de perdas no sistema de 541 
distribuição de água. Todos os municípios foram classificados como estado bom, porque têm perdas 542 
menores do que 25%, com exceção de São João de Iracema que também não apresentou os dados. Esse é 543 
o mapa então dos índices de perdas no sistema de distribuição, apresentando apenas São João de Iracema 544 
que não teve os dados divulgados. São João de Iracema apresentou índice classificado como ‘ruim’ 545 
desde o ano de 2013. Então de 2013 a 2016 está classificado em estado vermelho, ou seja, classificado 546 
como ruim. Em 2017 e 2018 não apresentou os dados. No entanto vale aqui salientar que esse município 547 
já teve seu Plano Diretor de Combate às Perdas Totais de Água no Sistema de Abastecimento Público 548 
concluído e que a concessão deles não é SABESP, é da própria prefeitura. Esgotamento sanitário: de 549 
2015 a 2019 a classificação para a coleta de esgoto é ‘boa’, porque está sempre acima de 95%, o de 550 
esgoto tratado que é igual a de esgoto coletado, todo o esgoto coletado da UGRHI-18 é tratado, o pessoal 551 
fala, é um dado redundante, não, tem algumas cidades que fazem a coleta de esgoto mas não tratam esse 552 
esgoto, lançam-no em alguns rios sem tratamento algum. Esse não é o caso da UGRHI-18 então, todo o 553 
esgoto coletado é tratado. Para a eficiência do sistema de tratamento de esgoto, para que ela esteja 554 
classificada como ‘verde’, deveria ter no mínimo 80%. O mínimo de 80% de remoção da carga de DBO. 555 
No entanto, desde 2015 ela sempre variou entre 76 e 77%, não atingindo os 80% que é o mínimo exigido 556 
na legislação. E isso representa de esgoto remanescente, 2.520 quilos de DBO/dia lançados em nossos 557 
rios. Então, talvez investimentos FEHIDRO, metas e ações dos nossos planos de investimentos e 558 
aplicações do nosso Plano de Bacia deveriam focar na melhoria das nossas estações de tratamento de 559 
esgoto. Esses são os municípios então com as suas respectivas classificações, temos Floreal que tem um 560 
estado regular quanto à eficiência da ETE. Floreal, Ilha Solteira, Neves Paulista, Pontalinda, Rubinéia, 561 
Santa Fé do Sul e Suzanápolis têm problema na eficiência que está em estado regular. São Francisco não 562 
apresentou dados e São João de Iracema, que é muito preocupante, tem apenas 48% de eficiência na 563 
redução da carga, isso é classificado então como ruim. Rubinéia, tanto a proporção de coleta quanto a de 564 
tratamento também está regular, em 81%. No entanto, consultando os dados na SABESP, fomos 565 
informados que Rubinéia apresenta essa concentração devido aos loteamentos que têm fossas sépticas 566 
autorizadas pela SABESP e que esses dados não entram nesses estudos oficiais, então apesar de estar 567 
regular, se formos analisar a situação real ela tem uma destinação adequada sim para os esgotos. “Agora 568 
vamos começar com a parte de resíduos sólidos, e eu passo a palavra à Lucíola.” Lucíola: (O início da 569 
fala da Lucíola não foi captado pelo sistema de gravação.) “...de 2019. Percebemos então que de 2018 570 
para 2019 houve um declínio ficando de 100 para 95,3 % , que são três municípios que eu vou mostrar à 571 
frente, que é o Município de Palmeira D`Oeste, em que o IQR foi considerado inadequado, o Município 572 
de Santa Salete 4,7, Palmeira D`Oeste 6, Suzanápolis 6,2. Temos aí Nova Canaã Paulista com o menor 573 
índice de produção dos resíduos, entre as menores cidades e as maiores são Jales e Santa Fé do Sul por 574 
terem um maior índice populacional. Coletou-se em 2019 157,9 toneladas/dia, e a quantidade de resíduos 575 
gerados foram estimados com base na população urbana de cada cidade, e em índices estimados na 576 
produção de resíduo por habitante. Aqui a gente consegue verificar a classificação de cada município 577 
com sede na UGRHI-18. O que aconteceu: a gente verificou que... (alguém alerta que o som está sendo 578 
cortado, não dá para ouvir nada), nós olhamos os relatórios da CETESB para verificar o porquê desses 579 
três municípios ficarem enquadrados com o IQR inadequado. Verificamos que no aterro sanitário de 580 
Palmeira D´Oeste referente aos aspectos operacionais, as dimensões das valas, o recobrimento dos 581 
resíduos e o aproveitamento da área estão inadequados. A vida útil suficiente, também foi constatada a 582 
presença de catadores no local, então isso fez com que o IQR fosse considerado baixo. O aterro sanitário 583 
de Urânia, onde a Prefeitura de Santa Salete dispõe seus resíduos, verifica-se que na estrutura de apoio, o 584 
isolamento visual e o acesso à frente de descargas foram considerados inadequados. Nos aspectos 585 
operacionais, as dimensões de valas e o aproveitamento da área, estão inadequados. Recobrimento dos 586 
resíduos inexistente e na estrutura de proteção ambiental, verificou-se a não existência de monitoramento 587 
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das águas subterrâneas. Também foi constatado na inspeção que está ocorrendo aí o recebimento de 588 
resíduos não autorizados. E no aterro da Prefeitura de Suzanápolis foi observado no relatório que os 589 
aspectos operacionais de dimensão de valas e o recobrimento de resíduos também se encontram 590 
inadequados, a vida útil é insuficiente, o recobrimento dos resíduos se encontra inadequado, e no que se 591 
refere à estrutura de proteção ambiental, constatou-se que não existe monitoramento de águas 592 
subterrâneas e também foi verificada a presença de aves e animais no local e o recebimento de resíduos 593 
não autorizados. Então, esses são alguns dos itens que fizeram com que esses municípios caíssem na 594 
classificação. Aqui a gente verifica a cobertura de drenagem urbana subterrânea: o percentual aí é 595 
classificado menor que 50% ruim, de 50% a 90% regular e maior que 90% bom. A taxa de cobertura de 596 
drenagem subterrânea é medida através da relação entre a extensão de vias públicas com redes ou canais 597 
de águas pluviais subterrâneos e a extensão total de vias públicas urbanas. Verificamos que os 598 
Municípios de Auriflama, Dirce Reis e São João de Iracema não apresentaram dados sobre a taxa de 599 
cobertura de drenagem urbana subterrânea. O Município de Santa Fé do Sul é o único que está 600 
classificado como ‘bom’ (> 90%). Palmeira D`Oeste tem a taxa classificada como ‘regular’ (50% a 90%) 601 
e o restante está classificada como ‘ruim’, ou seja, a situação da Bacia referente a este item está muito 602 
preocupante. Mas há a ausência de informações referentes a estes municípios e há falta de uma série 603 
histórica consistente desse índice, para analisar esse indicador de drenagem. Então ressaltamos que é de 604 
suma importância que os municípios e prestadores de serviços de saneamento declarem seus dados ao 605 
SNIS, a fim de contribuir para um diagnóstico mais preciso da Bacia. E a gente vai falar dos domicílios 606 
em situação de risco de inundação: verificamos que os Municípios de Auriflama, Dirce Reis São João de 607 
Iracema não apresentaram os dados sobre a taxa de cobertura de drenagem urbana subterrânea e por isso 608 
não possuem nenhuma classificação. O restante dos municípios da UGRHI-18 está em situação 609 
enquadrada como ‘boa’, acima de 5%. Não é um indicador onde temos problema. Vamos falar aqui 610 
sobre a qualidade das águas superficiais: nós temos 6 pontos de monitoramento na UGRHI-18: 1 em 611 
Três Fronteiras, 2 em Ilha Solteira, 1 em Suzanápolis, 1 em General Salgado e 1 em Monte Aprazível. 612 
Aqui verificamos o IQA, o índice de qualidade que serve para permitir uma visão geral da qualidade, 613 
pois integram os resultados de diferentes variáveis por meio de um único indicador. Verificamos então 614 
que na UGRHI-18 nós temos 2 pontos enquadrados como ‘bom’ e 4 como ‘ótimo’. Aqui é uma análise 615 
de 2015 a 2019, verifica-se que se mantém constante, e aqui é o índice de qualidade das águas (IVA) 616 
para a proteção da vida aquática: a gente verifica que 2 pontos estão classificados como ‘ótimo’, 2 617 
como ‘boa’ e 2 como ‘regular’, que são os pontos de Monte Aprazível e Santa Fé do Sul. Inclui-se no 618 
cálculo do IVA as variáveis ideais para a vida aquática, como o oxigênio dissolvido, o ph por meio de 619 
ensaios toxicológicos, e o grau de trofia. Nós verificamos aqui que no ponto 2150, nos anos de 2015 a 620 
2018 ficou enquadrado como ‘ruim’. Esse ponto se encontra à jusante de uma ETE e pode ser que esteja 621 
sofrendo alguma ocorrência dessa matéria orgânica proveniente de algum lançamento, mas em 2019 622 
verifica-se que a amostragem foi classificada como ‘regular’ e isso mostra uma melhora nesse ponto. O 623 
ponto 2400 piorou de 2015 para 2016, em 2019 ocorreu uma piora, passando de ‘boa’ para ‘regular’. No 624 
entorno desse ponto existe atividade de piscicultura, muitas casas de veraneio, e pode ser que algum 625 
desses fatores esteja impactando na qualidade dessa água. Como nesse ano não veio para nós os pontos e 626 
quais os índices que estão em desconformidade, nós não conseguimos fazer uma avaliação mais 627 
aprofundada desse índice de qualidade das águas subterrâneas. Nós temos 12 pontos de monitoramento, 628 
sendo 11 no Aquifero Bauru e 1 no Serra Geral. Nós podemos verificar aqui que no ano de 2019 o IPAS 629 
foi classificado em 25% e enquadrado como ‘ruim’, onde as conformidades de crômio, fluoreto, nitrato, 630 
coliformes totais e E.coli. O que aconteceu? Na verdade esse ano eles não enviaram também para a gente 631 
quais são os municípios e os pontos de amostragem que tiveram essa desconformidade. Então na 632 
verdade, a gente não conseguiu fazer uma correlação do que está acontecendo no entorno, qual é o tipo 633 
de ocupação, quais são as atividades, qual é o ponto de monitoramento, onde está havendo essa 634 
interferência, nós não conseguimos fazer essa análise. E lembrando que é um indicador que destaca as 635 
desconformidades da qualidade da água bruta, em relação aos padrões de potabilidade definidos na 636 
legislação nacional. Outro item aqui é a Gestão: aqui nós fazemos a relação da atuação do Colegiado 637 
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referente a 2019. Verificamos aqui 4 reuniões, 2 ordinárias e 2 extraordinárias, na primeira 64% de 638 
presença, com a aprovação de 7 deliberações, na segunda 72% de presença e aprovação de 5 639 
deliberações, na terceira reunião 54% e aprovação de 2 deliberações e na última 41% de presença e 640 
aprovou-se 4 deliberações. Atuação das câmaras técnicas em 2019: nós contamos com 4 câmaras 641 
técnicas e um grupo, houveram em 2019 15 reuniões, onde se discutiu posse de membros, eleição de 642 
coordenador, atualização do Plano de Educação Ambiental, análise das solicitações de Projetos 643 
FEHIDRO, análise das complementações, elaboração de minuta de prazo, diretrizes, elaboração do 644 
relatório de situação ano base 2018, elaboração do 3º Encontro de Educação Ambiental em Recursos 645 
Hídricos do CBH-SJD, análise das solicitações de Projetos FEHIDRO/2019 – Saldo Remanescente, 646 
análise das complementações técnicas e dos recursos, construção do Plano de Investimento da UGRHI-647 
18 para 2023, elaboração da Minuta de Prazos e Critérios, avaliação do 3º Encontro de Educação 648 
Ambiental em Recursos Hídricos, elaboração do cronograma de atividades da CTEA para 2020. E nós 649 
também, esse ano, na verdade já vínhamos fazendo, só mudou o nome, monitoramento dos 650 
empreendimentos 2019. No ano passado nós aprovamos 8 empreendimentos, 1 foi cancelado, 2 não 651 
foram iniciados e 2 estão em execução. O valor total ficou em torno de R$ 1.842.000,00 (FEHIDRO). 652 
Aqui é uma junção do Quadriênio 2016/2019. Foram indicados no total no Quadriênio 18 653 
empreendimentos, no valor FEHIDRO de R$ 4.340.000,00 e o valor médio ficou em torno de R$ 654 
240.000,00 por projeto. Temos 14 projetos no PDC 3, 3 projetos no PDC 1 e um empreendimento no 655 
PDC 5. Aqui o atendimento à Deliberação CRH 188/2016, que é a deliberação que fala sobre os 656 
percentuais de investimento. Ela fala PDC 1 e 2 até 15%, PDC prioritário no mínimo 65%, PDC não 657 
prioritário máximo 25%. A gente tem visto aqui que o Comitê no Quadriênio atendeu essa Deliberação, 658 
porque ficou 87,3% PDC Prioritário, e PDCs 1 e 2 12,7% que na verdade seria 15%. Aqui nós fizemos 659 
uma revisão do PA/PI 2020/2023, por conta daquela ação do início, que eu expliquei sobre a atualização 660 
do Plano de Bacia que era uma demanda do ano que vem do PA/PI, com recursos da cobrança e nós 661 
tivemos que trazer para esse ano, com recurso do SEFUR. Então, tivemos que fazer a atualização do 662 
PA/PI explicando essa situação. Por isso que nós colocamos esse item porque se falou que nós 663 
poderíamos estar fazendo isso com um documento só. Então a gente colocou no Relatório de Situação e 664 
só trouxemos essa ação de 2021 para 2020 e a troca de recursos. Obrigada. Estamos aqui, se alguém tiver 665 
mais alguma coisa para complementar, algum dado...” Gilmar Rodrigues de Jesus, SABESP de Jales: 666 
“Lucíola boa tarde, eu gostaria de fazer algumas observações, primeiro quanto às outorgas, apesar de 667 
você ter dito e que a gente sabe que tem muito uso que não é outorgado, mas a gente que trabalha com 668 
operação de poços, temos percebido a cada ano um rebaixamento significativo dos níveis, tanto estático 669 
quanto dinâmico dos níveis operacionais dos poços. Isso é reflexo de que esse volume, essa vazão 670 
outorgada está muito aquém do que realmente acontece na prática. E nas captações superficiais também 671 
não é diferente. Esse ano nós tivemos um problema seríssimo aqui no Córrego dos Coqueiros, eu 672 
oficializei o Comitê quanto a isso, porque é uma coisa assim assustadora que eu nunca tinha visto antes. 673 
Eu sei que nós passamos um período de seca muito intensa, muito crítico, mas não justifica, não foi só a 674 
questão da seca. É questão de captação para irrigação mesmo ao longo do córrego, que faz com que o 675 
mesmo rebaixe o que rebaixou esse ano, chegando a praticamente zero, nunca vi isso no Córrego do 676 
Coqueiro. Em 2014, que foi a situação mais crítica que tínhamos tido anteriormente, nós temos a 677 
captação lá em Palmeira D`Oeste, e em período de seca principalmente a gente mede as vazões a 678 
montante e à jusante, em 2014 no período mais crítico nós tínhamos à jusante da captação uma sobra de 679 
582 m3/hora. Esse ano chegou a zero. Então a diferença entre o que é outorgado e o que é captado, é 680 
muito longe do que está sendo demonstrado e dos dados oficiais que temos, isso é uma realidade. Tanto 681 
nas captações superficiais quanto nas captações subterrâneas. E a cada ano que passa isso está ficando 682 
mais gritante. E pegando o gancho aí, isso está impactando também na qualidade das águas superficiais. 683 
A hora que você vê esse relatório de qualidade dos mananciais subterrâneos, você vê uma incidência 684 
cada vez maior de cromo e de fluoreto principalmente. Nitrato também mas é um pouco menos, mas a 685 
incidência de cromo e de fluoreto é cada vez maior, e o que a gente percebe é assim, com o avanço da 686 
perfuração dos poços, estão perfurando-os cada vez mais profundos e sem nenhum critério, e é a água 687 
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mais profunda que costuma ter um teor de fluoreto maior, através desses poços, ela está contaminando 688 
também as águas mais superficiais. Isso nós temos percebido na perfuração de novos poços e regiões que 689 
antes não tinham problemas de cromo, de fluoreto, está começando a aparecer. Isso é muito preocupante, 690 
e é uma realidade dentro da Bacia. O cromo hoje é um problema resolvido porque existe tecnologia 691 
relativamente barata e eficiente. Nós já temos alguns sistemas aí implantados de remoção de cromo e é 692 
realtivamente barato e eficiente, mas o fluoreto é um grande problema. Ou você faz a diluição ou ...., a 693 
gente sabe o custo disso, então isso vai impactar cada vez mais principalmente na água de abastecimento 694 
público. É preocupante, por isso que eu acho que esse aqui é o fórum para discutir essas coisas que a 695 
gente tem percebido dentro da Bacia. Outra coisa que eu queria só fazer uma observação, Três Fronteiras 696 
hoje não é mais somente captação superficial. Aliás, nós estamos captando menos de 20% superficial, 697 
hoje a grande maioria é subterrânea, porque em 2017 nós tivemos aquele programa seríssimo de 698 
proliferação de algas na Represa de Ilha Solteira e em virtude disso nós passamos a perfurar poços e hoje 699 
nós estamos com praticamente 80% da água distribuída para Três Fronteiras com captação de água 700 
subterrânea. E aparece aí também alguns dados, que eu acredito que sejam dos dados fornecidos pela 701 
CETESB, quanto à questão do tratamento de Pontalinda e Rubinéia, que apresentam eficiências abaixo 702 
de 80%. Provavelmente é uma situação pontual, que a gente sabe que realmente pode acontecer. As 703 
coletas são feitas semestralmente e pontualmente você pode ter, porque às vezes é uma questão de 704 
horário, algum problema pontual que teve momentâneo na Estação, mas a média histórica das duas 705 
estações é com remoção acima de 80%. Não estou dizendo que esses números estão errados, estou 706 
dizendo que se foi feita uma análise que deu isso, foi uma situação pontual, o histórico mostra que a 707 
eficiência está acima de 80%. E quanto à Rubinéia também, a questão dos ranchos é exatamente como 708 
você colocou. São dois loteamentos: é o Loteamento Clone e o Loteamento Lagoa da Garça. Ambos os 709 
loteamentos na concepção, foram aprovados com sistema de tratamento individual, que é a fossa séptica. 710 
E é um sistema também ambientalmente adequado se for bem operado e dimensionado de acordo com a 711 
carga de efluentes que ele recebe. Então, apesar de aparecer um índice de atendimento baixo na cidade 712 
de Rubinéia, esse índice refere-se a sistema de tratamento coletivo. Você disse aí, mas eu gostaria de 713 
frisar. São os dois loteamentos em questão, mas ambos têm sistemas de tratamentos individuais, que 714 
também são sistemas eficientes e que trazem  ganho na questão do tratamento de efluentes, que é muito 715 
melhor do que jogar em fossa negra. É só essas ressalvas que eu queria fazer.” Lucíola: “Obrigado 716 
Gilmar. Pode falar Márcia.” Márcia R.B. Garcia, Secretária Executiva, com a palavra: “....eu consultei o 717 
banco de dados da outorga, a questão do Q7,10, essas captações outorgadas, existem infelizmente 718 
captações clandestinas que o DAEE vai promover o Programa de Fiscalização, vai ampliar essa questão 719 
da fiscalização de outorga, de verificação se o usuário tem outorga ou não, isso poderia ajudar até na 720 
questão desses contaminantes, desses poços irregulares, então é uma questão também que o DAEE está 721 
trabalhando para poder resolver esse problema, e a questão também da..., é uma indicação do Prof. 722 
Jefferson, de a gente trabalhar com uma câmara técnica e com o grupo, que câmara técnica é difícil por 723 
esse Comitê ser pequeno, a questão da participação, mas a gente pode, dentro do Comitê, fazer um grupo 724 
para discutir essa questão de água subterrânea, aí quando a gente avançar nessa questão e ver que tem 725 
avanço nessa questão da discussão desse tema para fazer proposta para o Comitê, a gente pode até 726 
avançar para uma câmara técnica. Mas eu proponho, dentro do Comitê, a gente criar o grupo para a gente 727 
estudar, analisar essa questão dos contaminantes dentro da Bacia do São José dos Dourados. E também 728 
queria aproveitar esse espaço para lembrar que o Ato Convocatório está no ar e vai até dia 30/12/2020, o 729 
site a gente vai colocar no chat, atoconvocatorio.daee.sp.gov.br e gente tem um e-mail para dúvidas 730 
cobrancasjd@daee.sp.gov.br . Nesse Ato Convocatório os usuários entram para retificar as vazões que 731 
estão sendo utilizadas. Está tendo baixa adesão, somente 17% dos usuários acessaram esses sistemas e 732 
12% concluíram esse Ato Convocatório. Quem não atualizar essas informações do Ato, vai receber a 733 
cobrança no valor expedido na outorga, da vazão expedida na outorga. Então eu gostaria de reforçar essa 734 
informação também sobre o Ato Convocatório.” Lucíola: “Alguém mais quer fazer uso da palavra?” 735 
Paulo Vitor Leite Penacchio, CETESB – Agência de Jales: “Parabéns pelo trabalho e também obrigado 736 
ao Gilmar pelas colocações, realmente a qualidade da água tem..., ainda mais num ano de seca extrema 737 



 

 17

que foi esse ano e tem se mostrado um desafio e tanto para a SABESP quanto para nós da CETESB, mas 738 
essa parte de águas interiores eu tenho tratado com o meu setor específico em São Paulo, de águas 739 
interiores, e eu tenho levado inclusive alguns aspectos de poluição industrial, de grandes poluidores que 740 
lançam efluentes em corpos d`água, para a gente tratar essa questão de uma forma mais sistêmica e mais 741 
institucional enquanto CETESB, para não ficar uma questão da Agência de Jales, até porque a gente sabe 742 
que o Comitê abrange várias agências, Votuporanga, Rio Preto, então faz-se necessário um escopo maior 743 
do que só..., então eu tenho levado esse assunto já para São Paulo, para a gente tratar junto ao setor 744 
nosso. Eu só queria apontar algumas questões referentes aos resíduos sólidos, principalmente nas 745 
considerações finais, foi citado que 3 municípios, no caso foram classificados como inadequado, e que aí 746 
talvez precisaria de alocar recursos para o ajuste desses municípios. O IQR, assim como a coleta 747 
semestral da SABESP e da eficiência das OTS, é realizada de forma bem pontual. Então é assim, 748 
dependendo de quando o meu técnico faz a inspeção, nós temos uma visão daquele aterro naquele 749 
momento, ele pode estar inadequado operacionalmente, seja por uma recorrência, que aí é um caso um 750 
pouco mais sério, ou pode ser uma coisa pontual mesmo, como várias prefeituras têm problemas com 751 
máquinas, com funcionários, chuva, enfim, diversos itens que acabam afetando o IQR. Eu acho assim, 752 
que talvez para a questão de alocação de recursos, seria salutar que a gente se voltasse para uma questão 753 
que nem está no IQR, mas que a gente não se atenta, na parte de características da área, a vida útil da 754 
área e não das valas, então para municípios que tenham área com uma vida útil menor que 2 anos, já 755 
estão numa situação ‘crítica’, porque ele já tem que achar uma outra forma para dispor esses resíduos, 756 
seja encaminhando para um aterro de terceiro, particular ou de outro município, ou licenciar uma nova 757 
área, que a gente sabe que demanda recursos, projetos, diversos ensaios, sondagens, enfim, um processo 758 
até moroso porque é um processo complexo. Então talvez o FEHIDRO junto com ..., por meio do 759 
Comitê pudesse voltar a alocação de recursos para esses municípios que têm áreas com vida útil menor 760 
que 2 anos, porque esses sim podem representar, daqui a um tempo um problema um pouco mais grave 761 
se eles não acharem uma alternativa adequada para destinar o lixo domiciliar. Então, é isso daí que pode 762 
afetar mais ainda a qualidade das águas subterrâneas eventualmente. E a última coisa para pontuar, é que 763 
na última frase das considerações finais fala que o Plano de Bacia foi concluído neste ano de 2015, então 764 
não seria ‘neste ano’, seria ‘no ano de 2015’. “Mas é só apontar, obrigado.” Lucíola: “Obrigada Paulo, 765 
olha essa..., realmente o que acontece, nós temos recursos, mas muito pouco, acho que é R$ 300.000,00 766 
para o ano que vem para essa questão de resíduos, eu sei que é um valor muito baixo, então eu acho que 767 
essa é uma questão muito interessante e importante para a gente pontuar no Plano, que provavelmente a 768 
gente comece o ano que vem a atualização do Plano, e muito interessante porque a gente consegue na 769 
verdade, colocar isso lá como uma prioridade, e depois consegue realocar até mais recursos para esse 770 
item. Mais alguma colocação, Prof. Jefferson?”Sr. Presidente: “Eu gostaria sim, é o seguinte, vocês duas, 771 
Luciola e Eliana e mais a Márcia, sabem muito bem das minhas colocações já feitas como Diretoria, com 772 
relação ao que a gente está apresentando. Dizer que essa Bacia tem muita água, para mim não é verdade. 773 
Corroboro com o Gilmar, que ele falou, essa contaminação vai ficar mais acentuada porque você vai ter 774 
menos água passando para diluir o contaminante cromo, para diluir o contaminante nitrato, fluoreto, tudo 775 
isso. Isso vai ficar cada vez mais acentuado. A gente tem não só essas outorgas clandestinas (?), como 776 
também a gente tem que fazer um monitoramento se essas outorgas estão realmente, devidamente 777 
tirando a quantidade que foi outorgada. A gente tem aqui uma situação de precariedade, eu sempre 778 
coloquei, como a Márcia já citou, há necessidade de fazer uma questão de água subterrânea, essa Bacia 779 
usa 70%, senão mais, de água subterrânea nas suas cidades. E a gente não olha isso, a gente não dá a 780 
devida atenção a isso. Vamos parar um pouco com essa questão que cada ano está piorando. Cada ano 781 
está piorando, 2013 foi ruim, 2014, esse ano foi péssimo em termos de água. A gente não tem chuvas 782 
suficientes na região. Estamos agora praticamente em dezembro, choveu muito pouco em novembro. E 783 
os gestores, nós somos os gestores, temos que avaliar com cautela e muita (?) para esses dados. Esses 784 
dados não estão corretos, na minha concepção as cidades precisam ser realmente monitoradas e se fazer 785 
um “pente fino” com relação ao que vai ser contratado agora para se fazer esse novo levantamento. É 786 
muito necessário, porque senão a gente vai ter uma situação de colapso. Não sei como a SABESP está 787 
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trabalhando isso, a CETESB está trabalhando isso individualmente, mas o que eu sei, tenho avaliado, é 788 
isso. Para a população, dar uma resposta. Talvez fazendo também campanha dentro desse Comitê para o 789 
uso racional de água. Nós temos aqui consumos altíssimos em cidades dessa região. Isso não pode 790 
acontecer. Pessoas continuam aqui em Ilha Solteira gastando água lavando suas calçadas, com a vassoura 791 
hidráulica, isso não pode acontecer. E as campanhas não estão surtindo efeito, cada vez mais as pessoas 792 
só olham para o seu interior e para o que elas acham que é o correto, em detrimento para com a 793 
sociedade como um todo. Então é necessário a gente realmente fazer um posicionamento de Comitê, não 794 
sabemos quem será a nova presidência, diretoria, câmaras técnicas, porque é assim, um grupo Márcia, é 795 
muito interessante ser cuidado, mas só que é assim, tem muita coisa sendo avaliada dentro das 796 
universidades. A gente precisa se debruçar sobre o que já está avaliado e dizer: ‘olha, a situação é essa, 797 
não, mas aqui não tem... todo, mas a situação que foi vista é essa, e a gente tem um problema aí de 798 
ordem estrutural e de ordem conceitual, na minha concepção. A gente já “predou”, é uma ação 799 
predatória, predou a água superficial como colocou bem o Gilmar, e outros colegas, e agora estamos 800 
“predando” através do tempo, me parece muito cômodo, me desculpem os gestores de municípios, 801 
‘faltou água, fura outro poço, faltou mais água, furam mais outro poço’ e daí? Se eu não tenho chuva, 802 
não tenho recarga, o poço não volta ao nível anterior. Isso é uma conta básica de engenharia. E aí, o que 803 
acontece, quem é que vai sofrer? É a próxima gestão. Tem que se resolver o problema agora, localizado, 804 
então é necessário e fundamental que nós comecemos a disseminar a ideia de que esta Bacia está numa 805 
situação não tão favorável como se propalou até o ano de 2020, inclusive nesse, tudo verde. Outra coisa 806 
que eu gostaria de salientar, por que municípios dessa Bacia não prestam as devidas informações que 807 
deveriam ser, sendo que eles receberam dinheiro desse Comitê? Tem alguma coisa aí que não está 808 
batendo. Eu recebo dinheiro e não presto informação? Então não devo receber mais nenhum centavo 809 
desse Comitê. “A minha única obrigação é prestar informação.” Lucíola: “Eu acho que no ano que vem, 810 
no começo, a gente poderia fazer, já se sabe alguns municípios aqui pelo Relatório de Situação, eu acho 811 
que a gente poderia fazer um convite, ter uma conversa com esses municípios, verificar o que está 812 
acontecendo.” Sr. Presidente: “Inclusive falar para eles, ‘olha, o senhor recebeu tanto em 2013, tanto em 813 
2014, tanto em 2015, entendeu, porque teve uma contrapartida desse Comitê para esse município, eu 814 
acredito, se eu estiver enganado me corrijam, você, a Márcia e a Eliana. E aí, na hora de fazer um 815 
simples comunicado mostrando o que está acontecendo, vamos mostrar. Água é mais que importante, é 816 
fundamental para o desenvolvimento da região, a região já está caótica, a Eliana pode relatar, você 817 
também pode relatar, embora você não esteja aqui, como está o emprego, como estão as indústrias, como 818 
é que está, tudo funcionando a pleno vapor? Não, então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é 819 
desenvolvimento humano também, é preocupar-se com a humanidade. Isto posto, agradeço mais uma 820 
vez a vocês duas pela informação, obrigado, a gente tem que mostrar essa realidade no ano que vem e 821 
também fazer um comparativo, com o que a gente está vendo que vai acontecer nesse próximo Relatório 822 
de Situação e esse relatório aí que nós colocamos, que é um relatório que os dados não estão, na minha 823 
concepção, atualizados como deveria. Muito obrigado.” Eliana: “Analisando as Outorgas sobre Recursos 824 
Hídricos, encontramos uma discrepância entre os dados oficiais fornecidos pelo CRH e os dados do 825 
DAEE. O gerente de outorgas do DAEE nos forneceu todos os dados das outorgas do São José dos 826 
Dourados em 2019, e a soma das vazões somente das novas outorgas já são maiores do que os dados 827 
apresentados pelo CRH, ainda sem contar as outorgas emitidas em anos anteriores e que ainda estão em 828 
vigência. Como a captação subterrânea teria diminuído, sendo que somente em 2019, as portarias novas 829 
publicadas em 2019 já são maiores do que o total de 2018. Então é assim, a hora que esse relatório for 830 
entregue, já vai ficar bem claro que esse número não é condizente, e também eu acredito que as séries 831 
históricas em que são baseadas as nossas vazões estão desatualizadas, daí a importância, nesse novo 832 
Plano de Bacia, a gente focar em estabelecer metas de realmente fazer novos estudos de disponibilidade 833 
hídrica, tanto superficial quanto subterrânea, porque eu acho que isso está tudo ultrapassado, porque 834 
realmente como o Gilmar citou, como o Jefferson citou, que a gente está vendo na prática, na realidade, 835 
que os níveis, tanto o estático como o dinâmico estão baixando, como que nos nossos relatórios estão 836 
todos classificados como “bom”? Isso significa que são as nossas vazões de referência que estão erradas, 837 
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tem que estar bem claro isso, daí a importância de no Plano de Bacia realmente ter estudos atualizados 838 
da nossa disponibilidade hídrica para, a partir daí sim, estabelecer critérios de outorga e critérios de 839 
gestão de recursos hídricos adequados.”  Sr. Presidente: “Muito obrigado Eliana...” Marilza pede a 840 
palavra: “Eu posso falar? Eu quero contar para vocês uma história aqui na..., há 15 dias teve eleição e 841 
teve uma escassez de água aqui, porque a represa de abastecimento está secando e tudo o mais, eu vi 842 
numa semana 4 casas perfurando poços aqui nas imediações. Quatro, isso o que eu vi, eu passei ali, vi 843 
que furaram um poço hoje, negócio muito rápido, você acha que esses caras comunicaram o governo? 844 
Não tem nada, então essa informação aí está totalmente errada, ultrapassada, só para ilustrar isso que 845 
você está falando da necessidade de atualizar. Obrigada.” Sr. Presidente: “Obrigado Marilza, vamos 846 
colocar aqui, eu só quero frisar que fique gravado, você escreveu isso, você está colocando isso nesse 847 
encaminhamento. Nós estamos, não é você, seu microfone está desligado Eliana.” Eliana: “Na Minuta 848 
que vocês receberam do Relatório, daquela parte do gráfico lá, vocês vão ver que eu fiz uma análise 849 
baseada no gráfico e abaixo eu coloquei ‘no entanto segundo dados do DAEE’ e aí eu fui colocando os 850 
números reais.” Sr. Presidente: “Isso tem que estar bem frisado porque a gente pode..., todo mundo que 851 
está aqui nessa reunião pode não estar aqui no ano que vem. Tem uma nova diretoria, você não sabe, 852 
Márcia, Lucíola, você mesma, eu, pode não estar, então isso tem que ficar registrado na história para o 853 
futuro, senão se perde. Mas mesmo assim, mesmo com essas considerações todas, nós temos que votar 854 
para a aprovação desse Relatório de Situação com esses “considerandos” aí. É fundamental isso aí, a 855 
gente discutiu, você se lembra disso, Eliana, Lucíola e Márcia, desculpem tem que colocar, porque não 856 
adianta, depois quando tudo isso estourar a culpa será de quem..., nossa. Porque a gente não viu isso no 857 
passado, nós vimos, dentro dos cinco princípios do funcionário público, você não pode se omitir diante 858 
de uma situação tão grave como esta. Mais alguma discussão, alguém quer fazer alguma colocação? 859 
Colocarei para aprovação, quem for favorável à aprovação, permaneça como está, os contrários por favor 860 
se manifestem, as abstenções por favor também, então mais uma vez temos uma deliberação aprovada 861 
por unanimidade. O próximo item, 4.6 Deliberação CBH-SJD 230/2020, de 25/11/2020, “Aprova o 862 
Plano de Comunicação do CBH-SJD ”. Márcia: “Eu vou apresentar esse Plano de Comunicação, que 863 
foi trabalhado na Câmara Técnica de Educação Ambiental, é uma ferramenta proposta pelo 864 
PROCOMITÊS, que é o Programa de Fortalecimento dos Comitês. Tinha sido estabelecido um 865 
prazo para aprovação desse Plano até junho de 2021, mas a gente está antecipando essa ação para se 866 
iniciar essas ações que estão sendo propostas a partir de janeiro de 2021. Isso vem muito a favor do que a 867 
gente discutiu agora a pouco, sobre a questão de campanhas também de racionamento de água, isso é um 868 
dos itens que também vai compor o nosso Plano de Comunicação. O objetivo então é aprimorar e propor 869 
essas ferramentas de comunicação, nós já atualizamos em nosso site, atualizamos a nossa ‘logomarca’ 870 
para melhorar essa questão da comunicação interna e externa do CBH-SJD. Nós fizemos uma pesquisa 871 
que foi enviada em setembro de 2020, nós tivemos 25 respostas, sendo 8 de representantes do Segmento 872 
Estado, 7 do Segmento Municípios e 10 do Segmento  Sociedade Civil. 76% possuem pós-graduação e 873 
20% graduação, então isso é um reflexo da composição do Comitê do São José dos Dourados. Os 874 
participantes consideraram importante se manterem informados através de canais de fontes oficiais, eles 875 
utilizam esses meios para se comunicarem. Os canais apontados como ideais foram e-mail, redes sociais 876 
e informações pelo site. Sobre a comunicação feita pelo Comitê 36% dos membros consideraram 877 
excelente e 44% consideraram boa. O tema de maior interesse dos participantes é acerca dos projetos, a 878 
capacitação acerca de projetos em gestão, aspectos sociais e educacionais relacionados aos recursos 879 
hídricos, cobrança pelo uso dos recursos hídricos, plano de recursos hídricos e enquadramento dos 880 
corpos hídricos. Também foi perguntado aos membros a questão do Facebook, se a gente deveria estar 881 
presente se comunicando. Pelo Facebook 72%, pelo Instagram 64% e canal no Youtube 44%. E ao 882 
questionar se os membros procuram se manter informados sobre a gestão dos recursos hídricos, 96% 883 
respondeu que sim. Os canais de comunicação do Comitê: o site, o e-mail, canal no Youtube, Facebook e 884 
Instagram. O nosso Plano de Ação foi dividido em quatro segmentos: Comunicação Organizacional, 885 
Comunicação Interna, Comunicação Externa e as Demandas Específicas. Na parte de Comunicação 886 
Organizacional, a gente propôs na identificação da Bacia a criação de folders, as características da Bacia, 887 
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identificação dos rios, pontos turísticos, projetos relevantes e atividades desenvolvidas pelo Comitê. E 888 
outras ações de mobilização tais como palestras, sugere-se que pelo menos uma vez ao ano no Dia 889 
Mundial da Água, Dia Mundial do Meio Ambiente, sejam desenvolvidas ações junto à população 890 
(público geral, usuários de água, ONGs), para aproximá-los do Comitê de Bacia. Também estamos 891 
desenvolvendo ações de comunicação interna, e a nossa comunicação institucional, a forma como a 892 
gente se comunica com os nossos membros e nesse aspecto sugere-se que mantenha o que já é feito, 893 
centralizando o envio, recebimento e divulgação através do e-mail comitesjd@gmail.com. 894 
Capacitações: são, devido à rotatividade dos membros, os novos entrando a cada biênio, está se 895 
propondo um programa de capacitação para esses membros, com temas de interesse e possíveis pautas 896 
do Comitê, além daqueles apontados na pesquisa. O Comitê realizará a cada biênio a capacitação dos 897 
representantes das entidades membros assim como seus dirigentes. Na questão da comunicação 898 
externa: a gente vai trabalhar com um informativo on-line, com notas rápidas que levem ao site e mídias 899 
sociais. São atividades do Comitê, curiosidades, informações do Comitê, informações sobre o sistema de 900 
recursos hídricos. Nosso público: público externo, membros do Comitê, prefeituras e câmaras 901 
municipais, órgãos gestores, estudantes, professores, pesquisadores e comunidade em geral. A rede 902 
social, a gente também vai fazer publicações no Instagram e Facebook e no canal no Youtube, a gente 903 
está propondo a questão que aos membros a gente faça um resumo das atividades do Comitê com 904 
depoimentos de atuação, e depois um programa. Esse programa está sendo pensado mais a médio prazo, 905 
e envolve temas relacionados à gestão dos recursos hídricos, onde se pode convidar profissionais de 906 
dentro e de fora da nossa Bacia também e tem uma periodicidade semestral. A parte de assessoria de 907 
imprensa, a gente está querendo contratar, a gente necessita porque atualmente a gente faz isso de forma 908 
não organizada, então contratamos uma assessoria de imprensa para fazer a construção de mailing, que 909 
consiste em mapear a imprensa de interesse e fazer o cadastro, e esse relacionamento com a imprensa 910 
local é muito importante para a divulgação das atividades do Comitê, a questão da sugestão de pautas, as 911 
informações, construção e envio de releases e o clipping, tudo que é divulgado na mídia acerca do 912 
Comitê vai ser registrado e catalogado. E essas demandas diversas, que são a divulgação e material de 913 
apoio que o Comitê pretende apoiar os eventos e ações que envolvam os recursos hídricos, como 914 
cartilhas, material publicitário, vídeos, entre outras ferramentas que deverão ser pontuadas de acordo 915 
com a característica do evento, do público e do objetivo da comunicação. E essas campanhas que são 916 
muito importantes, específicas, podemos trabalhar com outdoors, televisão, vídeos explicativos entre 917 
outras. Nós fizemos um cronograma de execução, isso é, para 2021/2022/2023, nós consideramos como 918 
2021 curto prazo, até 12 meses, então para 2021 nós vamos trabalhar com essas ações, retirando só a 919 
identificação da Bacia, divulgação e material de apoio em eventos e campanhas. E o restante nos 920 
próximos anos, que aí nós iremos ter uma noção melhor e a cada ano nós vamos trabalhar para esse 921 
Plano, no sentido de verificar quais foram os objetivos atendidos, e o que pode ser melhorado para o 922 
próximo ano. Então fizemos os orçamentos, para 2021 nós orçamos desenvolvimento de conteúdo on-923 
line, empresa especializada em comunicação, esses valores, R$ 16.800,00 para 2021, R$ 17.500,00 para 924 
2022 e 2023 e a parte de baixo é a contratação de empresa especializada na diagramação de material 925 
informativo. Nós previmos esses valores para poder formatar esse material que foi desenvolvido o 926 
conteúdo, então nós vamos fazer as cartilhas, a questão dos folders, o material informativo, nós vamos 927 
fazer a diagramação de todo esse material, tudo dentro do custeio do Comitê, obedecendo ao Manual de 928 
Procedimentos Operacionais – MPO. “Então é só isso, obrigada e se alguém tiver alguma dúvida, estou à 929 
disposição.” Sr. Presidente: “Agradeço à Engenheira Márcia pela exposição e gostaria de saber se algum 930 
dos senhores gostaria de fazer alguma colocação, alguma discussão sobre a matéria? Isto posto estou 931 
colocando em votação para aprovação da Deliberação sobre o Plano de Comunicação do CBH-SJD, os 932 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, abstenções? Então está aprovada 933 
por unanimidade e essa será a Deliberação CBH-SJD nº 230/2020 de 25/11/2020. 5.0 Outros 934 
Assuntos – Agora chegamos ao último item de pauta, Outros Assuntos, verificar se alguém gostaria de 935 
expor algum assunto, sim, não, talvez, quem sabe, então passo a palavra para a Engenheira Márcia 936 
Brunca, por favor.” 5.1 Moção de Pesar e Proposta de Denominação do Auditório do CETEMSA – 937 
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Centro de Treinamento para Executivos Municipais em Saneamento Ambiental – “Tokio Hirata” -  938 
Márcia Brunca Garcia, Secretária Executiva do CH-SJD: “Dando prosseguimento, essa é uma demanda 939 
da nossa Diretoria, do Comitê do São José dos Dourados, juntamente com o Comitê da Bacia do Turvo 940 
Grande, nós vamos propor aos dois Comitês a aprovação da Moção de Pesar em virtude do falecimento 941 
do nosso ex-Diretor, Secretário Executivo do CBH-São José dos Dourados, do Turvo Grande, ele 942 
dedicou 53 anos no crescimento do DAEE, foi uma pessoa muito especial para nós e a gente está 943 
propondo aqui nessa Moção, que o nosso auditório que tem a sede em São José do Rio Preto, 944 
denominado Auditório do DAEE/CETEMSA passe a ser denominado Auditório do 945 
DAEE/CETEMSA – Centro de Treinamento para Executivos Municipais em Saneamento 946 
Ambiental “Tokio Hirata”, em homenagem a ele que prestou serviços de excelência para a nossa 947 
comunidade, para a nossa Diretoria, para os nossos Comitês, então essa é uma homenagem para ele. Eu 948 
fiquei emocionada porque hoje também ele faria aniversário. Eu gostaria de solicitar a aprovação dessa 949 
Moção.”  Sr. Presidente: “Eu imagino o seu sentimento, você trabalhou aí, você começou junto com o 950 
Tokio, era uma menina recém formada, que tem todo um histórico, ele ajudou muita gente daí, foi 951 
realmente uma pessoa que realmente assumiu o Comitê, teve problemas que ele conseguiu solucionar, eu 952 
acho muito justa essa homenagem, você poderia colocar alguma coisa nessa situação, porque faltou 953 
‘recursos hídricos’ aí, mas o Centro de Treinamento em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, 954 
mas aí ficaria um nome muito extenso, mas foi pensado por vocês e pelo Turvo Grande, mas foi uma 955 
vida que o Tokio dedicou ao Comitê. Se a doença não o levasse, ele estaria aqui conosco, discutindo, 956 
dialogando e mesmo doente, fui testemunha de que ele viajava até Jales, sempre com vocês, num 957 
momento muito difícil que ocorreu no Comitê, ele tentou ser o apaziguador e foi um grande catalizador 958 
de boas energias durante a sua vida. Então eu não tenho mais nenhuma colocação a fazer senão aprovar, 959 
a única colocação é só porque não o ‘recursos hídricos’ aí no nome do Centro de Treinamento, mas é 960 
uma coisa que honra a memória de quem militou nos recursos hídricos desde jovem, temos o 961 
reconhecimento póstumo, que está sendo feito aí. Muito obrigado. Alguma colocação a mais? Alguma 962 
discussão? Então eu coloco em votação para aprovação dessa Moção, que passa a ter o número 963 
001/2020, e esperamos que o ano de 2021 seja um ano melhor e que não tenhamos perdas de vidas por 964 
qualquer motivo que seja. “Que todos consigam passar incólumes por essa pandemia aí e por esse 965 
momento consternador.” Marco Aureliano Silva Cerqueira pede a palavra: “Eu acho justa essa 966 
homenagem ao Tokio, ele merece mesmo tudo isso, eu só acho que tem que ser observada uma 967 
legislação específica para isso. Não sei se as meninas aí observaram essa legislação específica para não 968 
ocorrer nenhum tipo de problema depois, mas tem uma...” Márcia interrompe: “Já fizemos a consulta, a 969 
Superintendência aprovou e achou muito legal a ideia.” Marcos: “Ok, só essa observação aí para a gente 970 
não incorrer depois em nenhum problema para nós mesmos.” Sr. Presidente: “Muito bem colocado, 971 
Marcos Aureliano, agradeço pela suas considerações porque realmente temos que pensar na questão 972 
jurídica institucional do Departamento de Águas e Energia Elétrica junto à Secretaria de Infraestrutura e 973 
Meio Ambiente. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Então, colocando em votação para 974 
aprovação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários por favor se manifestem, abstenções, 975 
então está aprovada esta Moção no dia 25/11/2020, uma data significativa como falou a Márcia Brunca, 976 
que seria o aniversário do Tokio, uma data emblemática, espero que tenha nesse Centro de Treinamento 977 
uma placa e que a família possa prestar essa homenagem a ele, a única coisa que esse Presidente gostaria 978 
de fazer como homenagem ao Engenheiro Tokio Hirata. 6.0 – Encerramento: “Então estamos 979 
encaminhando para o nosso encerramento, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Agradeço 980 
imensamente a presença de todos, ficaram aqui durante três horas corridas, ou um pouco menos, mas 981 
praticamente três horas debatendo os rumos desse Comitê e se preocupando com ele, as colocações aqui 982 
dos colegas da SABESP, da CETESB, da própria colega que representa os pescadores, as colocações do 983 
Alessandro, foram muito pertinentes, se eu esquecer alguém me perdoe, para que a gente consiga 984 
melhorar esse Comitê. Eu acho que esse Comitê precisa, já passou da hora de uma melhoria 985 
quanti/qualitativa. Sabe Márcia, a gente não tem só número baixo não, tem que começar a pensar mais 986 
no Comitê, não só nos reunirmos para discutir questão de verbas, a gente pode fazer muito mais sem 987 
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verbas. A gente está fazendo ‘aquém’, na minha concepção, eu me questiono muito sobre isso. Está 988 
bom? Não sei se alguém gostaria de fazer alguma colocação mais, Márcia, Lucíola, Eliana, esse grupo de 989 
mulheres aí, eu tenho me reunido muito com mulheres, tive muitas reuniões com muitas mulheres, então 990 
agradeço imensamente a vocês, às que são mães, às que não são mas que têm primeiro turno, segundo 991 
turno, terceiro turno de trabalho, presto essa homenagem a vocês e aos pais também que são mães que 992 
também têm seus afazeres domésticos. Obrigado a todos, cuidem-se bem, saúde, o mais importante é a 993 
vida, o maior bem, o mais precioso, depois disso a água para manter a vida. “Essa Ata foi redigida na 994 
íntegra por Antônio Roberto de Jesus, Assessor Técnico III do Departamento de Águas e Energia 995 
Elétrica – DAEE e vai assinada pela Secretária Executiva Adjunta e pelo Presidente em Exercício do 996 
CBH-SJD. 997 
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