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Ata Completa da 63ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada por vídeo conferência, 1 
em 24/03/2021.  2 

Relação dos Membros do Plenário Presentes 

ENTIDADE REPRESENTANTE 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 
DAEE / BTG 

Gustavo Antonio Silva 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 
DAEE / BTG 

Lucíola Guimarães Ribeiro 

CETESB / Agência Ambiental de Jales Paulo Vitor Leite Penachio 

CDA Maurício Rotundo 

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

Monalisa V.F. Ferreira 

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

Florivaldo Capato 

SABESP – Unidade de Jales – SP Melinna Gandolfi Fuzita 
Secretaria de Estado da Saúde / Centro de 
Vigilância Sanitária / Grupo Vig. Sanit. Jales 

José Carlos Zambon 

Secretaria Estadual de Logística e Transportes / 
Departamento Hidroviário 

Marcos Vinícius Silva Victorino 

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

Evandro Careno 

SIMA – Subsecretaria 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 Monte Aprazível Paulo Alberto Oliveira Trombim 

Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul Evandro Farias Mura 

Prefeitura Municipal de São Francisco Valdecir Segura Pinotti 

Prefeitura Municipal de Palmeira D`Oeste Larissa G. M. Brunassi 

Prefeitura Municipal de Guzolândia Sara Dias da Silva Lisboa 

Prefeitura Municipal de Dirce Reis Roberto Carlos Visoná 

Prefeitura Municipal de Jales Sandra de Lima Gigante 

Prefeitura Municipal de Três Fronteiras Luiz Fernando Mazali 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis Ricardo Luiz de Souza Rodrigues 

Prefeitura Municipal de Pontalinda Lucas Fim Torres 
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Associação dos Produtores Rurais de 
Marinópolis - APRUMA 

João Sérgio Ribeiro 

APRUPO – Associação de Produtores Rurais de 
Pontalinda 

Alessandro Nunes Ferreira 

FIESP – Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo 

Alexandre Luís Almeida Vilella 

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 

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” (Câmpus de Ilha Solteira) 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

UDOP  Weslei Brito Barroquela 
ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira 
do Estado de São Paulo 

Franciany Pereira Feltrin  

 3 
Relação dos Convidados Presentes: 

 
                     ENTIDADE 

 
                REPRESENTANTE 

DAEE / BTG Márcia Regina Brunca Garcia 

DAEE / BTG Thiago Amaro 

DAEE / BTG Fábio Francisco Mota de Sousa 

DAEE / BTG Maria Cecília de Andrade 

DAEE / BTG Wendel Edson Silva 

DAEE / Jales Eliana Cristina Mariano Nogarini 
Prefeitura de General Salgado Bruno Anhé 
Instituto de Pesca Fernando Stopato de Souza 
Prefeitura de Jales Sílvia Andreu 
Prefeitura de Jales Nilton Zenhiti Suetugo 
   1 – Abertura: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de março do ano de 2021, 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 quórum suficiente para darmos início à 63ª 6 
Reunião Ordinária do CBH-SJD, então faremos a 2ª chamada às 14:30 horas. Estamos com 11 7 
membros e de acordo com o Estatuto do CBH-SJD, há a necessidade de no mínimo 13 membros para o 8 
início da reunião. Às 14:30 horas, em segunda chamada, o Presidente do CBH-SJD Professor Jefferson 9 
Nascimento de Oliveira faz a abertura dos trabalhos: “Boa tarde a todos, vamos aguardar mais um pouco 10 
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para termos quórum, agradeço imensamente aí a presença do plenário, à Neli principalmente, que está aí 11 
firme e forte e sempre no horário, desde mil novecentos e antigamente,  não é Neli, isso é muito 12 
importante, falo para os senhores e senhoras que nós já iniciamos a nossa gravação aqui, então tudo vai 13 
ser gravado e é óbvio que como é uma reunião pública, isso pode tornar-se..., muito obrigado.” Lucíola: 14 
“Som, testando, um dois, três...” Sr. Presidente: “ O seu som está ok, pode continuar. ” “Obrigada 15 
Jefferson” “Não há de que, estamos aqui para ajudar, ou pelo menos tentar. ” 1 – Abertura:  Gustavo 16 
Antonio Silva, Diretor do DAEE de São José do Rio Preto e Secretário Executivo do Comitê da Bacia do 17 
Rio São José dos Dourados, com a palavra: “Boa tarde a todos, peço para todos desligarem seus 18 
microfones. Eu quero desejar uma boa tarde a todos do Segmento Municípios, Segmento Sociedade Civil 19 
e Segmento Estado. Sejam todos bem-vindos à nossa 63ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 20 
Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. Informamos que a coordenação da videoconferência está 21 
sendo realizada pela Secretaria Executiva do CBH-SJD. Para o bom andamento dos trabalhos, os 22 
membros e os convidados deverão seguir as seguintes orientações: quando o membro entrar na reunião, 23 
deverá digitar no chat o seu nome e a entidade que representa. Quando um convidado entrar na reunião, 24 
deverá digitar no chat o seu nome e a entidade que representa, seguido do termo ‘convidado’. Para 25 
solicitar participação oral, o membro deverá solicitar por mensagem de texto, por meio do chat 26 
disponível na plataforma de videoconferência, inserindo seu nome e entidade que representa. Eu gostaria 27 
de informar que esta reunião será realizada em duas etapas, sendo a primeira parte com a apreciação e 28 
votação das deliberações referentes aos trabalhos do Biênio 2019/2021, que se encerra em 31/03/2021. 29 
Informamos também que num segundo momento, os membros do novo Biênio (2021/2023) serão 30 
empossados e para a eleição da nova Diretoria. Passo a palavra agora para o Professor Jefferson” Sr. 31 
Presidente: “Boa tarde a todos, senhoras e senhores presentes, mais uma vez devotando o tempo de 32 
vocês, acho que hoje é a coisa mais preciosa, que é a vida da gente, aqui conosco nessa reunião do 33 
Comitê de Bacia, uma reunião ordinária. Acho que é a última reunião desse Biênio, não é isso? Para isso 34 
então dou as boas-vindas a todos vocês membros desse Comitê, e nesse momento declaro aberta a 63ª 35 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados, com a 36 
presença aqui de 25 membros, que conste isso na nossa ata. O Estatuto do nosso Comitê descreve que a 37 
1ª chamada deve ser com 50% + um, como explicou a Engenheira Eliana depois de um total de votos do 38 
nosso Comitê, mínimo de 21 membros, eu acho que esse número aqui deve estar equivocado, não? 21 39 
membros, eu acho que a gente estava com isso antes, não sei. Decorridos 30 minutos, como já foi 40 
falado.... Pode falar, Lucíola. ” Lucíola: “Na 1ª chamada...” Eliana: “São 20 membros, na 1ª chamada são 41 
50% + um, quer dizer, eram 39 membros...” Sr. Presidente: “Perfeito, decorridos mais 30 minutos da 1ª 42 
chamada, a 2ª chamada foi feita com 1/3 dos votos e aqui nós temos 25 membros, então estamos com 43 
muito mais do que os 13 membros votantes. Então vamos já para o 2º item de pauta que é a 2 – Leitura 44 
e aprovação das Atas Executiva e Completa da 62ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, cuja ata 45 
executiva será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Solicito então a dispensa da leitura 46 
das atas, considerando que as minutas das mesmas foram encaminhadas aos membros e disponibilizadas 47 
no site do Comitê no dia 17/03/2021, dentro do prazo legal. Então eu abro agora para manifestações, 48 
algum membro deste Comitê se manifesta? Não havendo manifestações, eu coloco em votação. Só 49 
informo aos participantes que eu estou ‘às cegas’, não estou vendo nenhum de vocês, estou vendo uma 50 
outra tela aqui, em preto. Então coloco em votação, eu acho que a votação aqui funciona assim, os 51 
favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, por favor, abram os microfones, me 52 
conduza aí Lucíola, Eliana, está todo mundo...” Lucíola: “Está tudo certo, Jefferson, pode prosseguir” Sr. 53 
Presidente: “Favoráveis se manifestem, contrários? Nenhum contrário? Abstenções? Nenhuma 54 
abstenção, então declaro essas atas da 62ª Reunião Ordinária do CBH-SJD aprovadas por 55 
unanimidade. Com a palavra agora, o nosso Diretor Gustavo Antonio Silva” Gustavo: “Bom o item 3 da 56 
pauta são os 3 – Informes da Secretaria Executiva: O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José 57 
dos Dourados participou de uma reunião por videoconferência com a CRHi/SIMA e as Secretarias 58 
Executivas no dia 04/02/2021. Foram abordados os seguintes assuntos: Plano de Capacitação, Plano de 59 
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Comunicação, PROCOMITÊS, Calendário 2021, Alterações do M.P.O., Deliberação CRH 246/2021 60 
(antiga Deliberação CRH 190/2016 que trata dos PDCs), Deliberação CRH 248 (antiga Deliberação CRH 61 
147 (que aborda os índices FEHIDRO) e o Calendário para revisão da Deliberação CRH 146/2012, que 62 
aborda os procedimentos para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação. O 63 
CBH-SJD participou em 12/03/2021 de uma reunião, por meio de videoconferência, com o DAEE e 64 
Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo para tratar de uma demanda da CRHi e do 65 
Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) sobre a criação de Salas de Situação. Gostaríamos de fazer 66 
uma divulgação das redes sociais do Comitê, onde estamos atualizando sempre as informações referentes 67 
ao trabalho desenvolvido pelo Comitê e informações voltadas aos recursos hídricos. Atualmente estão 68 
abertas as inscrições para o curso à distância “Gerenciamento de Recursos Hídricos no Estado de São 69 
Paulo”, realizado pela CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em parceria com a 70 
SIMA/CRHi – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e Coordenadoria de Recursos Hídricos, com 71 
o apoio de recursos do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 72 
empreendimento 2014-CORHI-155. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico está com 73 
inscrições abertas para diversos cursos de Capacitação para a Gestão das Águas. Mais informações serão 74 
enviadas por e-mail e também podem ser encontradas em nossas redes sociais, no Facebook e no 75 
Instagram como @comitesjd. Passo a palavra agora para a Lucíola para fazer a leitura da lista de 76 
membros com direito a voz e voto na 63ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 77 
São José dos Dourados” Lucíola: “Eu vou fazer a leitura, se faltar alguém, por favor, no final vocês vão 78 
me corrigindo. Segmento Sociedade Civil: APRUPO presente, ÚNICA presente, UNESP presente, 79 
APRUMA presente, Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da Região de Jales presente, Sindicato 80 
Rural de Santa Fé do Sul presente, Instituto Ambiente em Foco presente e a UDOP, que é membro novo, 81 
nessa primeira parte ela não participa, mas participará a partir do item 5 que é do novo biênio. Segmento 82 
Estado:  Secretaria de Estado da Saúde presente, SABESP presente, SIMA/CFB presente, CDRS 83 
presente, DAEE/BTG presente, Secretaria da Fazenda e Planejamento presente, CETESB presente, 84 
Instituto de Pesca presente. Segmento Municípios: Prefeituras de Santa Fé do Sul, Pontalinda, Rubinéia, 85 
Dirce Reis, São Francisco, Três Fronteiras e Suzanápolis. Mais alguém está presente com procuração? 86 
“Lucíola, Alexandre da FIESP, só para o próximo mandato para registrar presença, obrigado” Lucíola: 87 
“Alguém mais? Ok, passo a palavra para o Jefferson. Ah, a CDA também, ela está presente como novo 88 
membro e também vai participar da 2ª parte, no novo biênio” Sr. Presidente: “Todos devidamente 89 
colocados, nenhuma pessoa está fora da nossa...” “Prefeitura de Guzolândia também colocou no chat que 90 
está presente” Sr. Presidente: “Então por favor verifiquem aí a chamada, e coloquem no chat para ter 91 
problemas. Então vamos ao item 4 da pauta” Lucíola: “Só um momentinho Jefferson, falta um item para 92 
o Gustavo falar.” Gustavo Antonio Silva com a palavra: “Para a aprovação das deliberações, informamos 93 
que elas serão submetidas à apreciação dos membros com direito a voto e será aberta a discussão para 94 
posteriormente ser colocada em votação. Para a votação, os favoráveis permaneçam como estão, os 95 
contrários se manifestem, solicitando a palavra por meio do chat da reunião ou ferramenta de aceno ou 96 
voz. Passo a palavra para o Professor Jefferson” 4 – Deliberações: Sr. Presidente: “Obrigado Engenheiro 97 
Gustavo, então vamos ao 4º item da pauta, que versa sobre deliberações. O 4º item como subitem a tem a 98 
4.1 Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD nº 231/2021 de 27/01/2021, que estabelece “Aprova 99 
diretrizes e critérios para obtenção de recursos financeiros do FEHIDRO – Compensação 100 
Financeira e Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, destinados à UGRHI – 18, referente ao ano 101 
de 2021 e dá outras providências; ” Convido a Engenheira Lucíola e Mestre pelo PROFIAGUA, para 102 
expor as considerações dessa Deliberação”  Lucíola Guimarães Ribeiro, Secretária Executiva Adjunta do 103 
CBH-SJD: “Ok, vou colocar aqui a apresentação. Todos estão vendo? Essa Deliberação que aprova 104 
diretrizes e critérios para os recursos FEHIDRO 2021, se deu pela Câmara Técnica de Planejamento e 105 
Avaliação, em uma Reunião de Diretoria no dia 27/01/2021. Eu vou passá-la de uma maneira geral 106 
porque essa deliberação nós acabamos trabalhando com valores estimados, porque a gente não queria 107 
abrir os protocolos muito em cima, para as prefeituras terem um tempo e a gente trabalhou com valores 108 
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estimados. A gente abriu aqui no dia 08/02 a 30/04/2021 para protocolo, das 9:00 às 12:00 horas, na 109 
Secretaria Executiva, uma solicitação impressa e outra digital, e eu vou passá-la rápido, porque eu vou 110 
passá-la novamente lá frente, pois o que acontece, eu vou mostrar para vocês o Anexo V, a gente está 111 
trabalhando este ano com recursos da cobrança, então a gente trabalhou aqui R$ 885.000,00, é o valor 112 
que está na LOA para o Comitê esse ano inteiro, só que a gente não terá esse valor, porque nós vamos 113 
começar a cobrar a partir de abril e temos o CFURH (Compensação Financeira pela Utilização dos 114 
Recursos Hídricos do Aproveitamento Energético)  também, que é um valor estimado em R$ 115 
716.000,00. Então as ações estimativas acima correspondem ao FEHIDRO para 2021, de acordo com o 116 
Programa de Investimentos. Nós temos que colocá-la para aprovação porque a gente divulgou, só que 117 
mais à frente nós optamos por revogá-la da mesma forma, só alterando esses valores. Eu vou mostrar 118 
para vocês daqui a pouco. Então eu vou passar de forma bem sucinta porque na próxima eu falo 119 
novamente para não ficar repetitivo. Põe ela para aprovação, só que mais para a frente a gente revoga, 120 
utiliza o mesmo texto e acrescentamos os valores atualizados. Passo a palavra para o Jefferson” Sr. 121 
Presidente: “Obrigado Lucíola, então vamos aqui, eu acho que todos entenderam a situação que foi 122 
colocada pela Lucíola, a gente deve aprovar essa Deliberação, porém temos um problema aí que é esse 123 
ajuste de valores, eu gostaria de deixar isso bem claro para que não tenha nenhum tipo de problema 124 
futuro. Gostaria agora de colocar em discussão, alguém gostaria de fazer alguma colocação a respeito 125 
disso? Todos me ouvem bem? Então, para aprovação, coloquei em discussão e ninguém se manifestou, 126 
peço à Secretaria que verifique se alguém se manifestou pelo chat, como não houve manifestação eu 127 
coloco em aprovação, favoráveis por favor permaneçam como estão, contrários se manifestem pelo chat 128 
ou manifestação oral, abstenções, ok, então consideramos aqui aprovada “Ad Referendum” essa 129 
Deliberação 231/2021. Continuando nos itens, agora o subitem ‘b’, agora aprovaremos ou discutiremos, 130 
perdão, a nossa   4.2 Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD nº 232/2021 de 27/01/2021, que “Fixa 131 
prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos 132 
junto ao FEHIDRO, Exercício 2021. ” Convido a Engenheira Eliana e Mestre pelo PROFIAGUA, 133 
agora ciclista nata, andando 100 km por dia, para que faça a apresentação da Deliberação. É com você 134 
Engenheira Eliana, por favor, obrigado pela sua ajuda.” Eliana Cristina Mariana Nogarino, do DAEE de 135 
Jales: “Obrigada Jefferson, compartilho com vocês aqui a minha tela, vocês estão conseguindo vê-la? 136 
Então essa é a Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD 232/2021 de 27/01/2021, ela é “Ad 137 
Referendum” porque ela foi elaborada pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do nosso 138 
Comitê, através de uma reunião on-line que tivemos, e tivemos que fazer “Ad Referendum” para poder 139 
iniciar o prazo para protocolo dos projetos FEHIDRO para acontecer antes desta plenária de hoje, senão 140 
nós não teríamos tempo hábil para o protocolo. Essa Deliberação então anda em conformidade com a 141 
Deliberação 231/2021, que a Lucíola acabou de apresentar, e para protocolo, análise e hierarquização das 142 
solicitações dos recursos do FEHIDRO, referentes ao Exercício 2021, fica aprovado o seguinte 143 
cronograma: De 08/02 a 30/04/2021, das 9 às 12 horas, horário de Brasília, os protocolos devem ser 144 
feitos então na Secretaria Executiva, no DAEE de São José do Rio Preto, sendo uma via impressa e uma 145 
via digital em CD ou pendrive. Nós precisamos dessa via digital porque agora nós temos o Sistema 146 
SINFEHIDRO onde nós temos que digitalizar todos os documentos desses empreendimentos no sistema, 147 
lembrando que todos os documentos devem ser assinados pelo representante legal da instituição, 148 
constando o título da solicitação, com os valores FEHIDRO global e de contrapartida. Segundo o 149 
calendário, de 03/05 a 05/05/2021 será a verificação pela Secretaria Executiva, dos documentos 150 
administrativos, que estão estabelecidos na Deliberação apresentada pela Lucíola, até 06/05 será o envio, 151 
pela Secretaria Executiva, de solicitação de complementação e documentos administrativos, caso sejam 152 
necessários, se estiver faltando algum então, a gente envia esse ofício solicitando então o envio dos 153 
documentos faltantes, e até 13/05 o prazo para protocolo desses documentos faltantes na Secretaria 154 
Executiva. Até 20/05 vai ser o prazo para análise, avaliação, pontuação e hierarquização dos projetos 155 
pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, ou seja, após a gente conferir todos os documentos 156 
administrativos, o que vai ser feito pela Secretaria Executiva do Comitê, nós marcaremos reunião então 157 
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pela Câmara Técnica onde será analisada a parte técnica dos empreendimentos. Até 20/05 já é o prazo 158 
para a realização da reunião da Câmara Técnica. Nesse mesmo dia também será o envio pela Secretaria 159 
Executiva, de solicitação de complementação de documentos técnicos, caso sejam necessários. E até 160 
27/05, ou seja, sempre o prazo de uma semana para serem protocolados esses documentos técnicos que 161 
estejam faltando. Até 02/06 análise, avaliação, pontuação e hierarquização desses projetos, também pela 162 
Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação e já no mesmo dia a divulgação da proposta de priorização 163 
no site do Comitê e no SIGRH. Até dia 09/06, apresentação dos recursos referentes ao resultado final. 164 
Então caso algum tomador não concorde com o resultado da priorização que a Câmara Técnica realizar, 165 
ele poderá entrar com recurso através de uma via impressa e também uma via digital. Até 15/06 a 166 
Câmara Técnica vai fazer a análise desses recursos e até dia 17/06 haverá a Reunião de Diretoria para 167 
apreciação desses resultados da análise realizada pela Câmara Técnica. Até 18/06 análise e divulgação 168 
final da proposta de priorização no site do Comitê e do SIGRH. E até 30/06,  reunião extraordinária do 169 
CBH-SJD para referendar todos os projetos priorizados. A Secretaria Executiva, já no Artigo 2º, vai 170 
disponibilizar no site do Comitê toda a documentação necessária para a obtenção desses recursos. Então 171 
todas essas deliberações contendo critérios e prazos, já está no site do Comitê, e a Diretoria do CBH-SJD 172 
juntamente com a CT-PLA, poderá propor, aprovar, alterar, ou incorporar, ou excluir algum critério, 173 
tanto desta Deliberação quanto da Deliberação 231/2021, tendo em vista a proceder ajustes que sejam 174 
decorrentes do Conselho Estadual de Recursos Hídricos ou alguma eventualidade. E é o que ocorreu, 175 
daqui a pouco nós vamos apresentar uma nova deliberação que vai revogar essa deliberação, 176 
acrescentando alguns itens em função da pandemia. O cronograma e as atividades indicadas nessa 177 
Deliberação também poderão ser revistos a qualquer momento, e sujeitos a apreciação e aprovação pela 178 
Diretoria. Essa Deliberação já entra em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-SJD. Agora eu passo a 179 
palavra para o nosso Presidente Jefferson, para colocar em discussão e aprovação esta Deliberação”  Sr. 180 
Presidente: “Ok, muito obrigado Engenheira Eliana, então coloco em discussão na plenária para que 181 
todos possam se manifestar, e aguardo aí alguma opinião. Nada? Ok, muito obrigado, colocamos agora 182 
para aprovação e faço a votação. Dentro dessa aprovação, quem for favorável permaneça como está, os 183 
contrários, por favor, se manifestem pelo chat ou levantando a mão ou abrindo o microfone, abstenções, 184 
então  mais uma vez aprovada por unanimidade, a Deliberação 232/2021. Prosseguindo, agora no item 185 
4, subitem ‘c’, 4.3 Deliberação CBH-SJD nº XXX/2021 de 24/03/2021, “Aprova o Plano de 186 
Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 187 
São José dos Dourados no Exercício 2021. ” Convido a Engenheira Maria Cecília para a apresentação 188 
desta Deliberação, por favor. Por favor Engenheira Maria Cecília, obrigado pela sua ajuda aqui no nosso 189 
Comitê.” Maria Cecília de Andrade, Engenheira do DAEE de São José do Rio Preto, com a palavra: 190 
“Boa tarde a todos, gostaria de me apresentar, sou Maria Cecília, trabalho no DAEE de São José do Rio 191 
Preto, no Setor de Cobrança de Recursos Hídricos, a Diretoria de Bacia do DAEE é responsável pela 192 
aplicação e implementação das ferramentas de gestão na UGRHI-15 Turvo Grande e também na 193 
UGRHI-18 São José dos Dourados, uma das ferramentas é a cobrança, e o DAEE, por ser esse órgão 194 
gestor no Estado e considerando que nós não temos uma Agência de Bacia designada para realizar os 195 
serviços da cobrança, isso é feito então pelo próprio Departamento. Eu vim então hoje apresentar a vocês 196 
essa Deliberação que aprova o Plano de Aplicação da cobrança na UGRHI-18, São José dos Dourados, 197 
Exercício 2021. Antes de entrar na planilha, eu queria dizer que o Plano de Aplicação é uma exigência 198 
da Coordenadoria de Recursos Hídricos, deve ser aprovado sempre até o dia 31 de março de cada ano, 199 
essas planilhas são pré-formatadas pela CRHi, cabendo ao DAEE atualizar anualmente as informações, 200 
previsões e adequações. O Plano inteiro é baseado pelo que está previsto na Lei de Orçamentos Anuais 201 
(LOA), como diz esse “Considerando”, na LOA de 2021 a previsão de arrecadação no CBH-SJD é de R$ 202 
885.823,00 e a gente prevê também em cima da LOA, a utilização para custeio de até 10% desse valor 203 
para as atividades da cobrança, Secretaria Executiva na realização de serviços de cobrança. O Anexo I 204 
trata realmente do Relatório do Plano de Aplicação, no item 1 Receita, a previsão da arrecadação em 205 
2021 conforme ações e programas estabelecidos na LOA, Lei 17.309 de 29/12/2020, saímos então dessa 206 
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planilha com o valor total de R$ 885.823,00 para 100%. O item 2, Ajustes da Receita, como nós não 207 
tivemos ainda a implantação do ano anterior, está totalmente zerado.  Item 3, Despesas de Custeio, nós 208 
prevemos então a destinação de até 10% para os itens de custeio, e de onde nós tiramos esses valores? 209 
Vai ter depois o Anexo II que está discriminado item por item, mas só para informar vocês, foi uma 210 
estimativa do que já a Secretaria Executiva tinha de custos nos últimos 3 anos, levando em consideração 211 
também a aplicação desse recurso, as taxas que o banco iria nos cobrar e que também será relatado agora 212 
no item 4. Então o custeio será de até R$ 88.582,00.  No item 4, Ajustes do Exercício anterior e 213 
previsões para o atual, nós só vamos ter agora a questão de previsão e provisão para o ano de 2021, então 214 
dessa forma a gente já prevê, posso mostrar o rendimento desse valor, essa estimativa de rendimento é 215 
possível diante das taxas informadas pelo banco, pelo Agente Financeiro, assim como os itens de taxa de 216 
administração de Agente Financeiro, liberação de Agente Financeiro, Agente Técnico e taxa também de 217 
comissão de estudos. O valor da apuração parcial de disponibilidade para investimento passa a ter como 218 
ajuste e previsão R$ 197.060,00. Dessa forma, isso daqui é a estimativa que a gente vai ter de despesa. 219 
Voltando para Despesas de Investimento: partimos de novo com a alocação da previsão do arrecadado, 220 
que é 90% do valor da LOA, vamos descendo que o resto está zerado porque nós não temos o valor 221 
dessa aplicação, chegamos no item 6.9, Apuração Parcial da Disponibilidade no Transporte no item 5, 222 
R$ 197.060,00 e a apuração final para investimento então é o valor que será trabalhado de R$ 223 
600.180,70. É uma planilha simples, básica, como é o início da cobrança, é tudo muito na estimativa, a 224 
partir dos próximos anos a gente vai readequando conforme for realmente executado. O Anexo II é a 225 
descrição dos itens utilizados no custeio, basicamente são os itens de Secretaria Executiva, porém tem 226 
esses custos operacionais da cobrança que é o primeiro, referentes mais a taxas bancárias, porque agora 227 
nós temos uma taxa para pagar, porque não é dinheiro do CFURH, então o banco cobra para administrar 228 
esse dinheiro. E o que gasta mais é na questão de correio, que esse ano com a implantação da cobrança, 229 
primeira vez que os usuários vão receber, nós vamos enviar por aqui. Vai ser pelo correio, não vai ser 230 
pelo banco porque a gente coloca um demonstrativo, mais algumas informações para que o usuário não 231 
fique com dúvidas. Era essa a apresentação, fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem.” 232 
Sr. Presidente: “Muito obrigado Engenheira Maria Cecília, pelos seus esclarecimentos, gostaria de saber 233 
se alguém aqui tem alguma pergunta a ser feita, algum tipo de esclarecimento a ser dado, por favor, bem 234 
então podemos colocar em votação já que não temos ninguém que queira discutir, em votação a nossa 235 
Deliberação que vai ser dado um número agora, Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da 236 
Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados no 237 
Exercício 2021.” Por favor, quem é favorável, permaneça como está, os contrários por favor se 238 
manifestem, abstenções, então fica aprovada por unanimidade a Deliberação que passa a ter o número 239 
233/2021. Continuando agora, no subitem ‘d’, é a nossa deliberação que vai ser apresentada aqui pela 240 
Engenheira Lucíola, 4.4 Deliberação CBH-SJD XXX/2021, de 24/03/2021, “Revoga a Deliberação 241 
“Ad Referendum 231/2021 de 27/01/2021 e dá nova redação à aprovação de diretrizes e critérios 242 
para obtenção de recursos financeiros do FEHIDRO – Compensação Financeira e cobrança pelo 243 
uso dos recursos hídricos destinados à UGRHI – 18, referente ao ano de 2021 e dá outras 244 
providências” Solicito à Engenheira Lucíola que apresente a Deliberação ao nosso plenário.” 245 
Engenheira Lucíola: “Ok Jefferson, é aquela mesma deliberação que nós apresentamos no início, a gente 246 
revoga aquela por conta de que essa deliberação que a Engenheira Maria Cecília explicou com o valor da 247 
cobrança, a gente vai usar nessa deliberação, então ela precisa ser aprovada primeiro, e também, na 248 
semana passada, no dia 16, foi aprovada a Deliberação COFEHIDRO 232 que está falando dos valores 249 
do CFURH para esse ano. Então o que tem de diferente, é o que está em azul. A gente considera aqui 250 
então o Anexo V, a gente justifica que nessa Deliberação 231/2021 a Diretoria atualizou os valões da 251 
Compensação Financeira e da Cobrança, tendo em vista que estávamos trabalhando com estimativa de 252 
valores, os ajustes de valores estão de acordo aí com a Deliberação COFEHIDRO 232/2021 de 253 
16/03/2021, que dispõe sobre o Plano de Aplicação 2021 para os comitês de bacia, com a receita do 254 
CFURH e a Deliberação 233/2021 que acabou de ser aprovada, de 24/03/2021, que aprova o Plano de 255 
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Aplicação da Cobrança. O restante é a mesma coisa, a gente só muda aqui o “Considerando”, que a gente 256 
tem que por a ‘233’ de hoje, e considerando a Reunião de Diretoria que nós fizemos no dia 17/03/2021, 257 
um dia após a reunião da COFEHIDRO e a gente ter aqueles valores, vou levantar alguns itens aqui bem 258 
rápido para os tomadores, procedimentos de solicitação de financiamentos para obtenção de recursos do 259 
FEHIDRO deverão sempre estar em conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), 260 
com os PDCs , com o M.P.O., com o Programa de Investimentos do CBH-SJD (Anexo V) e os 261 
proponentes tomadores deverão possuir situação regular de adimplência técnica financeira perante o 262 
FEHIDRO e estar em situação de regularidade perante o Tribunal de Contas do Estado. Sobre protocolo: 263 
abriu no dia 08/02 e vai até 30/04/2021, das 9:00 às 12:00 horas. Em reunião, devido a todos esses 264 
problemas que nós estamos passando, pandemia, lockdown aqui em São José do Rio Preto, a gente 265 
acrescentou uma observação: devido à situação de pandemia, em caso do atendimento presencial do 266 
Comitê esteja sendo prejudicado, no período de protocolo a partir de hoje (24/03) até o dia 30/04, será 267 
mantido porém com a opção de recebimento das solicitações via e-mail, comitesjd@gmail.com validado 268 
após o recebimento do protocolo da Secretaria Executiva dizendo que está ok, e a via impressa depois, 269 
provavelmente os que forem aprovados e indicados, passados pela Câmara Técnica,  a gente vai 270 
combinar uma data posterior para se estabelecer junto ao Comitê a entrega, via correio ou presencial 271 
futuramente, da documentação impressa. Os documentos administrativos deverão estar separados em 272 
pastas quando forem entregues, de acordo com os Anexos. Esse Inciso II acho que eu tiraria porque o 273 
envelope contendo a documentação técnica deverá estar lacrado no momento do protocolo, eu acho que 274 
não vale mais, já que a maioria vai ser por e-mail, então não vejo nenhuma..., quem for enviar depois vai 275 
enviar o já aprovado, então eu coloco para se retirar esse inciso, já que não cabe aqui mais. Serão 276 
considerados inválidos os documentos sem assinatura do representante e do responsável técnico. Isso vai 277 
ter complementação técnica, a gente já recebeu e tem esse problema. A Secretaria Executiva do Comitê, 278 
conforme determinações deste Artigo, será responsável pela checagem dos documentos administrativos e 279 
em caso de falta de documentos a gente vai fazer uma solicitação dos documentos faltantes, terá 7 dias 280 
para as prefeituras ou o tomador retornar com esses documentos. O proponente tomador fica obrigado a 281 
apresentar os documentos específicos. Esse ano como a gente só tem entidades municipais, vai ser só 282 
referente ao Anexo I, todos os proponentes tomadores ficam obrigados a apresentar a ART (Anotação de 283 
Responsabilidade Técnica) ou qualquer documento equivalente ao Conselho de Classe do responsável 284 
técnico pela elaboração do empreendimento. O proponente tomador poderá apresentar mais de um 285 
empreendimento, desde que se atente aos critérios propostos nesta Deliberação e de acordo com o Anexo 286 
V, e cabe ao tomador definir a ordem de prioridade, conforme pontuação. Prioridade 1 vai receber a 287 
pontuação completa, as outras prioridades irão cair um pouco na pontuação. E aqui a gente estabelece 288 
valor mínimo e valor máximo. O valor mínimo que se faz contrato com o baco é de R$ 150.000,00, não 289 
pode ter nenhum empreendimento menor que esse valor, e os valores máximos devem estar de acordo 290 
com o Anexo V. Lá está o valor até onde você pode solicitar naquele item. Ficam impedidos de pleitear 291 
recursos no âmbito do Comitê: o proponente tomador em situação irregular ou de inadimplência 292 
financeira parcial ou total relativa à cobrança, que vai começar a partir de abril. Havendo saldo 293 
remanescente de recursos financeiros ou da cobrança ou compensação financeira, o mesmo poderá ser 294 
aplicado em outras ações. Isso quer dizer, se algum item lá tem R$ 300.000,00 e só entrou um projeto de 295 
R$ 150.000,00, e entrou outro projeto em outros itens que dá para encaixar esse valor, isso poderá ser 296 
feito. Contrapartida mínima: os tomadores de financiamento reembolsável têm que dar no mínimo 20% 297 
do valor total do empreendimento. Os tomadores de financiamento não-reembolsáveis, de no mínimo os 298 
percentuais abaixo: administração direta ou indireta de municípios até 50 mil habitantes, é obrigado a 299 
uma contrapartida de 2%; de 50 mil a 200 mil habitantes 5% e acima de 200 mil habitantes 10%. 300 
Administração direta e indireta do Estado 10%; entidades privadas sem fins lucrativos 10% exceto 301 
consórcios intermunicipais que ficam dispensados da apresentação de contrapartida. Aqui é a análise de 302 
classificação, é aquele trâmite da Câmara Técnica que a Eliana até falou na Deliberação de prazos e aqui 303 
é um item também para garantir a transparência e a imparcialidade das decisões das câmaras técnicas, o 304 
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Coordenador impedirá expressa e invariavelmente durante as análises, pontuações e discussões de um 305 
determinado tema, a presença de membros cuja condição seja proponente tomador ou responsável 306 
técnico do projeto ou que tenha interesse direto ou indireto naquela solicitação avaliada. E aqui no caso 307 
de desempate, quais são as situações caso haja uma pontuação igual. Primeira, a proposta que apresentar 308 
o maior valor de contrapartida, proporcional ao valor total da solicitação de recursos, e a proposta com o 309 
menor número de complementações. E mesmo assim, se permanece o empate, cabe à Câmara Técnica de 310 
Planejamento e Avaliação definir o próximo critério. Então, o Anexo I, que é o check-list dos municípios 311 
para quem for montar propostas de empreendimento, aqui tem todos os documentos: pasta de 312 
documentos técnicos, ficha resumo, programa, planilhas, documentos técnicos, tem pré-estudo para obra, 313 
cópia de documento atestando a disponibilidade do terreno (esse aqui geralmente vem faltando), 314 
lembrando que se for certidões de matrícula de imóveis devem ser atualizadas, consideradas válidas por 315 
30 dias após a emissão, licenças ou protocolo de requerimentos também são aceitos, tanto ambientais 316 
quanto de outorga, ART. Documentos administrativos: entrou nesse ano um protocolo de proposta 317 
eletrônica SINFEHIDRO.2. Nós vamos verificar se ele está disponível mas parece que sim, a gente vai 318 
fazer um vídeo explicando como colocar a proposta do tomador lá dentro, deixar no nosso site e enviar 319 
para todos os membros, porque precisa desse item esse ano, (nesse momento um ruído muito forte 320 
sobrepujou uma parte da fala da Lucíola), eu não vou passar os outros check-list porque como vocês 321 
vão perceber, a gente só tem para municípios tomadores. Então aqui o nosso Anexo V, prioridades do 322 
Comitê, não mexeu em nada, o que acontece? Nós estamos no item aqui da cobrança, quando a Maria 323 
Cecília passou a Deliberação do Plano de Aplicação, nós não temos R$ R$ 885.823,00, nós temos R$ 324 
600.080,00. Então na reunião de Diretoria que nós fizemos no dia 17/03, nós fizemos uma proposta, aí 325 
vocês vão verificando se estão de acordo ou não, podem levantar a mão, sistema de esgotamento, a gente 326 
tinha R$ 242.500,00, a nossa proposta de passar para R$ 170.000,00, sistema de resíduos a gente tinha 327 
R$ 242.000,00 e a proposta também é passar para R$ 170.000,00, prevenção de erosão R$ 450.000,00, a 328 
nossa proposta é deixar R$ 260.000,00, então com essas propostas a gente chega no valor que nós temos. 329 
Eu vou para outro item e depois a gente..., aqui agora é o CFURH, que é aquela Deliberação 330 
COFEHIDRO, que aconteceu a reunião no dia 16/03 e foi aprovado o valor de R$ 644.887,07. Então a 331 
proposta para o sistema de drenagem, de R$ 200.000,00. Aqui a Diretoria entendeu que a gente deveria 332 
aumentar já que galerias é um valor um pouco maior. A proposta nesse item é aumentar para R$ 333 
245.000,00. Prevenção de erosão, a proposta de R$ 173.575,86 vai para R$ 154.887,07; controle de 334 
perdas: de R$ 343.000,00 a proposta é de R$ 245.000,00, então a gente chega no valor que nós temos de 335 
CFURH. Eu queria saber se todos estão de acordo, quem está participando, tudo bem, tem uma outra 336 
proposta... Então eu vou explicar aqui o Anexo VI: oi, pode falar!” Neli Meneghini Nogueira: “Só para 337 
entender, por exemplo, o mínimo é R$ 150.000,00, porque pode ser mais que o mínimo, não é? O valor 338 
não fecha no R$ 150.000,00...” Lucíola: “Isso, no caso quem for entrar aqui, sistema de esgotamento, já 339 
entra, em vez de R$ 150.000,00 já entra com R$ 170.000,00. Por exemplo nesse item aqui, não, todos 340 
são um só, vai ter que solicitar o valor que está cheio aqui, já que nenhum ficou com R$ 300.000,00, 341 
porque se tivesse algum com R$ 300.000,00 dividiria em dois” Neli: “Ou mesmo R$ 300.000,00, porque 342 
é R$ 150.000,00 não é?” Lucíola: ”É, mas então quem for pleitear tem que pleitear o recurso de certa 343 
maneira..., pois não, pode falar”. Ricardo Rodrigues: “Esse mínimo de R$ 150.000,00 serve para estudo 344 
e obra?” Lucíola: “Sim, não tem mais essa divisão, é o mínimo de R$ 150.000,00 para estudo e obra, o 345 
Banco do Brasil não faz contrato menor que R$ 150.000,00. Você lembra que antigamente era R$ 346 
50.000,00?” Ricardo Rodrigues: “Suzanápolis ia fazer uma solicitação para revisão do Plano de 347 
Microdrenagem, que foi feito em 2009, como aumentou 6 loteamentos aqui, ia fazer uma atualização, 348 
mas nunca vai chegar a R$ 150.000,00.” Lucíola: “Então, menos que R$ 150.000,00 isso está no M.P.O. 349 
(Manual de Procedimentos Operacionais), isso veio lá da Coordenadoria, uma proposta aprovada depois 350 
por eles, você pode pegar o M.P.O., eles não fazem nenhum contrato, não assina mais valor menor que 351 
R$ 150.000,00. Certo? Bem, aqui os valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos estão sendo 352 
colocados, a cobrança, como a Maria Cecilia colocou, é um Plano de Aplicação e ainda é uma estimativa 353 



 

Endereço: Avenida Otávio Pinto César, 1400 – Cidade Nova - CEP: 15.085-360 – São José do Rio Preto/SP                       
[17] 3227-2108 - comitesjd@gmail.com – www.comitesjd.sp.gov.br/site/ 

 

10

já que nós não começamos a arrecadar. Então a previsão da arrecadação começará no mês de abril. Caso 354 
necessário, esses valores poderão ser revistos mas acredito que não teremos problemas com a cobrança 355 
esse ano. Somente se vier alguma coisa do tipo ‘não vai ter cobrança’, alguma coisa muito improvável, 356 
só para resguardar a gente deixou claro isso. E aqui critérios de pontuação: aqui a abrangência, 357 
apresentação de documentos, tudo igual, a única coisa que mudou foi ganho ambiental, uma proposta da 358 
câmara técnica, tem aqui embaixo falando o que é, toda o projeto que entrar, descrever quais são os 359 
ganhos que aquele empreendimento traz ao ambiente 2 pontos, mas isso não é desclassificatório, você 360 
pode ou não mandar, isso não vai ser cobrado. Fica para o caso de prioridade de vocês. Informações do 361 
Relatório de Situação (SNIS), tem um ou dois municípios que não estão fornecendo informações para o 362 
SNIS, e isso acaba que, quando a gente vai fazer Relatório de Situação, atualização do nosso Plano de 363 
Bacia, são informações importantes e que nós não temos. Então a câmara técnica e a Diretoria chegaram 364 
a um comum acordo de que a gente deveria sim forçar essa apresentação e colocar como critério de 365 
pontuação. É isso que aumentou. Aqui a declaração, a estrutura mínima do pleito descrevendo e o 366 
Anexo, a definição do ganho ambiental que venha a ser. É isso, passo a palavra para o Jefferson. Fico à 367 
disposição se alguém tiver alguma dúvida”.  Sr. Presidente: “Eu estou no celular e aí entrou uma ligação 368 
aqui, estão me ouvindo? Como o computador está com problema, peço perdão a todos aí...” Lucíola: 369 
“Jefferson, deixa só eu concluir aqui, desculpa, a gente acabou..., as prefeituras mais próximas, a gente 370 
acabou fazendo uma visita, no início quando a gente abriu esses critérios, então acabando a nossa 371 
reunião, publicando a deliberação, nós vamos mandar para todas as prefeituras, todos os membros 372 
novamente, alertando sobre essa alteração de valores”. Sr. Presidente: “Ok Lucíola, muito obrigado, 373 
agradeço, todo mundo está esclarecido, devidamente esclarecido? Essa mudança de valores se deve 374 
realmente aos fatos, a gente já teve no passado, mais de um milhão e setecentos mil reais, eu sempre falei 375 
aqui, está gravado nas atas todas, este dinheiro vai cair. Me chamaram de advogado do diabo, que eu só 376 
pensava negativo, não, eu já tinha essa visão. E o que vai acontecer, vai cair mais ainda. Essa 377 
perspectiva, todo mundo sabe, haja cobrança e que haja o pagamento por essa cobrança. A gente sabe 378 
que a inadimplência das cobranças é em torno de 60% no Estado de São Paulo, é público e notório. 379 
Então eu estou alertando, que tem prefeito novo aqui, é bom estar ciente da situação. Agradeço então a 380 
Engenheira Lucíola pelos esclarecimentos feitos, muito bem colocados, e agora eu passo aqui à 381 
discussão, se alguém gostaria de fazer algum comentário, discutir alguma coisa, fazer alguma pergunta, 382 
esse é o momento, senão passaremos automaticamente para a votação já falando que quem está de 383 
acordo permaneça como está, os contrários por favor se manifestem, abstenções, ok, sem abstenções, 384 
sem votos contrários, então declaramos aprovada a Deliberação que passa a ter o nº 234/2021. Agora 385 
passamos par o subitem ‘e’, 4.5 Deliberação CBH-SJD XXX/2021, de 24/03/2021, “Revoga a 386 
Deliberação “Ad Referendum” CBH-SJD 232/2021 de 27/01/2021 e dá nova redação à aprovação 387 
que fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de 388 
recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2021”. Convido a Engenheira Eliana para a apresentação 389 
desta Deliberação”.  Eliana: “Vocês estão vendo a minha tela? Então, se aprovada será a Deliberação 390 
235/2021 de 24/03/2021, e essa Deliberação é para revogar a Deliberação “Ad Referendum” 232/201, 391 
que foi aquela que eu apresentei e que tinha sido modelada na reunião da Câmara Técnica de 392 
Planejamento e Avaliação e ela dá nova redação à Deliberação que fixa prazos e procedimentos para 393 
apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2021. 394 
As partes em azul são as partes que foram alteradas, foram pequenas alterações, mas que são necessárias. 395 
Então agora ela vai estar em conformidade com a Deliberação CBH-SJD 234/2021, que a Lucíola 396 
acabou de apresentar, que está mais completa, com os valores atuais, o prazo e a forma de protocolo 397 
continuam os mesmos, mas foi acrescentada uma observação, que vocês estão vendo em amarelo, e é 398 
‘devido à situação de pandemia, caso o atendimento presencial seja prejudicado, o período de protocolo 399 
que é de 24/03 a 30/04/2021, (começou em fevereiro) mas esse período a partir de hoje será mantido 400 
porém com o recebimento das solicitações via e-mail validados somente após o envio do protocolo pelo 401 
Comitê ao e-mail do tomador.  E a via impressa deverá ser encaminhada posteriormente na data que será 402 
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estabelecida pelo Comitê. Como todos sabem, Rio Preto está em lockdown, onde fica a Secretaria 403 
Executiva e devem ser protocolados esses projetos, então se caso até 30/04 essa situação não mudar, o 404 
período de protocolo não vai ser estendido, vai continuar até 30/04, mas agora com a possibilidade de 405 
recebimento pelo e-mail do CBH-SJD e o Comitê devolve um protocolo através do e-mail do tomador e 406 
depois estipula uma data para que a forma impressa seja enviada ao Comitê. E aqui embaixo, essa parte 407 
em azul, somente o que muda é a Deliberação 234/2021, que vai passar a ser 234, que a Lucíola mudou 408 
anteriormente, e os prazos continuarão os mesmos para que a gente consiga cumprir com o cronograma 409 
previsto de atividades do Comitê. Era essa a Deliberação, agradeço a atenção e passo a palavra ao 410 
Jefferson, para colocar em discussão e votação”. Sr. Presidente: “Então vamos colocar essa Deliberação 411 
primeiro para discussão, alguém gostaria de levantar algum ponto, por favor? Não? Muito obrigado 412 
senhoras e senhores e agora vamos para a votação. Por favor, quem está de acordo permaneça como está, 413 
os contrários por favor se manifestem, abstenções, ok, sem abstenções, sem votos contrários, então 414 
declaramos aprovada essa Deliberação que vai ter o número 235/2021. E agora eu passo a palavra para 415 
o Engenheiro Gustavo, nosso Diretor. Por favor, Engenheiro Gustavo. 5 - Processo de renovação dos 416 
membros do CBH-SJD. Com a palavra, Gustavo: “Esclarecimentos sobre os procedimentos de 417 
homologação e estatuto: Em conformidade com a Lei 7.663/91, Artigo 24 – ‘que garante paridade na 418 
composição dos Comitês e que a Diretoria do Comitê será composta por seus pares; ‘que estabelece 419 
calendário para a eleição até 31 de março dos anos ímpares’. Cada segmento propôs a composição para o 420 
Biênio 2021/2023, em Assembleia dos segmentos realizadas por videoconferência em: 02/03/2021 às 421 
9:30 horas, Segmento Estado; 04/03/2021 às 9:30 hora, Segmento Sociedade Civil e no dia 04/03/2021 422 
às 14 horas, Segmento Municípios. As propostas já foram apresentadas à Secretaria Executiva do CBH-423 
SJD que relatará na sequência, em conformidade com a Deliberação que será discutida. Lembrando que 424 
não houve a participação de todas as entidades nessas reuniões, por isso não ocorreu o preenchimento de 425 
toda a titularidade, câmaras técnicas e Grupo Técnico. Com a finalidade de dar maior agilidade a esta 426 
reunião, a Secretaria Executiva ligou para os membros e conseguiu preencher o que estava faltando. 427 
Esclareço que há necessidade de homologar a composição da plenária para o próximo biênio antes de 428 
indicar a composição das câmaras técnicas e Diretoria.  Eleição Biênio 2021/2023; 5.1 – Posse do 429 
Colegiado indicado em Assembléia dos Segmentos. 5.1.1 Deliberação CBH-SJD XXX/2021, de 430 
24/03/2021, “Aprova a indicação e dá posse aos representantes do Estado, Segmento Sociedade 431 
Civil e Municípios para comporem o plenário do CBH-SJD no Biênio 2021/2023” A composição já 432 
está relatada na deliberação, mas é necessário ler a composição para a sua homologação e para constar 433 
em ata. Passo a palavra para a Engenheira Eliana”. Eliana: “Então como o Gustavo acabou de dizer, para 434 
que seja homologada a composição dos representantes na plenária, é necessária a aprovação desta 435 
Deliberação, para que seja homologada então a composição do nosso Comitê. Então, como o Gustavo já 436 
explicou, essa composição obedece ao Artigo 4º da Deliberação CRH 02/93 de 25/11/1993 que 437 
estabelece que o Estatuto do Comitê disporá sobre a duração e a renovação dos mandatos dos 438 
representantes dos Segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil, em que a gente tem um prazo até 439 
31 de março dos anos ímpares, para fazer essa eleição, essa nova composição, hoje é dia 24 de março, 440 
então nós estamos dentro do prazo, também estamos considerando os Incisos I, II e III do Artigo 8º do 441 
CBH-SJD que estabelece que os 13 membros titulares representantes de cada segmento serão indicados 442 
pelos seus pares em reunião plenária de segmento. Também considerando o Artigo 8º, Inciso II do 443 
Estatuto, que estabelece que o mandato dos integrantes tem a duração de 2 anos, então começando agora 444 
em 2021 e encerrando no dia 31 de março dos anos ímpares. Nesse caso então, em 31 de março de 2023. 445 
Considerando também a Deliberação CBH-SJD nº 228/2020, que aprova o nosso Calendário Eleitoral e a 446 
indicação das assembleias: do Segmento Estado que foi realizado no dia 02/03 e da Sociedade Civil e 447 
dos Municípios no dia 04/03. Então, a partir destes critérios e destes ‘considerandos’, ficam indicadas as 448 
entidades conforme relacionadas para compor o Segmento Estado para o Biênio 2021/2023: Titulares: 449 
Secretaria de Estado da Saúde, SABESP, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, Secretaria da 450 
Fazenda e Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Regional, Departamento de águas e Energia 451 
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Elétrica, Coordenadoria de Defesa Agropecuária, Secretaria Estadual de Logística e Transportes, 452 
Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Instituto de Pesca), 453 
CETESB, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) e Secretaria Estadual de 454 
Turismo. Estado Suplentes: Secretaria de Estado da Saúde; continuam os mesmos que os titulares, só 455 
que com representantes diferentes. Cada entidade vai indicar agora através de ofício, um representante 456 
titular e um representante também como suplente. Para o Segmento Sociedade Civil, não são indicados 457 
pares, ou seja, a entidade não tem um representante titular e um representante suplente. Ela tem apenas 458 
um representante. E o ideal, o correto seria que nosso Comitê nós tivéssemos 13 representantes da 459 
Sociedade Civil como titulares e mais 13 como suplentes. No entanto, nós não tivemos o cadastramento 460 
completo, então nós temos 13 titulares e apenas 2 suplentes. Como titulares da Sociedade Civil nós 461 
temos: Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União (PEIXE-SP), Instituto Ambiente em 462 
Foco, União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo (ÚNICA), Universidade Estadual 463 
Paulista Júlio de Mesquita Filho “Câmpus de Ilha Solteira (UNESP), União Nacional de Bioenergia 464 
(UDOP), Associação dos Engenheiros da Região de Jales (AERJ), Federação das Indústrias do Estado de 465 
São Paulo (FIESP), Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, Associação de Produtores Rurais de Pontalinda 466 
(APRUPO), Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da Região de Jales, Associação dos 467 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga (SEARVO), Associação Brasileira de 468 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) e Associação dos Produtores Rurais de Marinópolis 469 
(APRUMA). Suplentes Sociedade Civil: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jales e Sindicato Rural 470 
de General Salgado. Como membros do Segmento Municípios nós já temos os municípios que são 471 
aqueles que fazem parte então da nossa UGRHI-18, que são 25 municípios, mas que nós temos através 472 
de acordo mais um município, que é Urânia fazendo parte, então nós temos um total de 26 e desses 26 473 
então nós separamos 13 então para titulares, conforme a reunião que ocorreu no dia 04/03, e temos os 474 
membros suplentes. Os municípios titulares são: Prefeituras de Dirce Reis, Guzolândia, Jales, Monte 475 
Aprazível, Neves Paulista, Nova Canaã Paulista, Pontalinda, Rubinéia, Santa Fé do Sul, São Francisco, 476 
São João de Iracema, Suzanápolis e Três Fronteiras. Os municípios suplentes são: Prefeituras de 477 
Aparecida D`Oeste, Auriflama, Floreal, General Salgado, Ilha Solteira, Marinópolis, Nhandeara, 478 
Palmeira D´Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do 479 
Sul e Urânia. A entidade do Segmento Município que comporá a Diretoria do CBH-SJD: Prefeitura 480 
Municipal de Santa Fé do Sul. Os mandatos e atribuições desses representantes empossados nesta 481 
reunião ordinária, iniciam-se em 01 de abril de 2021. Passo a palavra agora para o Jefferson para que 482 
esta Deliberação seja referendada através da discussão e votação.” Lucíola: “Monalisa pediu a palavra, 483 
está com a mão erguida ou não.” Monalisa V. F. Ferreira, CDRS, com a palavra: “Estou sim, a 484 
Sociedade Civil não tem o número total de suplentes, se uma entidade tivesse interesse agora de 485 
participar, teria como?” Lucíola: “Teria, se ela quiser pleitear vaga na suplência, sim.” Monalisa: “Então 486 
tá, é porque o pessoal da APAER, Associação Paulista de Extensão Rural, eu acho que eles têm 487 
interesse.” Eliana: “O interessante seria que eles fizessem o cadastramento então o quanto antes, para que 488 
na próxima reunião extraordinária, em que a gente vai aprovar os projetos, a gente coloca então essa 489 
nova composição para ser homologada ou não. Geralmente é aceito, não tem problemas, quanto mais 490 
membros melhor, mas a gente não pode tomar essas decisões por conta própria, por isso que tem que 491 
passar por plenária. E a gente vai ter a próxima plenária até junho para poder homologar os 492 
empreendimentos, então seria interessante eles fazerem o quanto antes.” Lucíola: “É isso mesmo, 493 
Monalisa, nessa hoje, não será possível porque não tem a documentação, mas como a Eliana falou, pode 494 
enviar a documentação, fazer o pedido por ofício, que a gente analisa e na próxima reunião ordinária ou 495 
extraordinária, a gente coloca isso em pauta. Jefferson? Não estou te ouvindo...” Fábio: “A conexão dele 496 
caiu e ainda não voltou” Lucíola: “Vamos esperar um minutinho, voltou?” Fábio: “Ainda não. Eliana, 497 
você tem o telefone dele? Voltou agora...” Eliana: “Jefferson, o seu microfone está desligado” Sr. 498 
Presidente: “Ouvir as pessoas, estão me ouvindo agora, estão me vendo também?” Eliana: “A gente está 499 
te ouvindo mas o símbolo do seu microfone aparece desligado” Sr. Presidente: “E agora estão me 500 
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ouvindo e me vendo?” Alguns dizem que estão só ouvindo, outros dizem que estão vendo e ouvindo. Sr. 501 
Presidente: “Isto posto pela Engenheira Eliana, colocamos em discussão, acho que a Monalisa já se 502 
manifestou, mais alguém gostaria de se manifestar? Então colocamos para aprovação, acho que estão 503 
com alguma tela de apresentação...” Lucíola: “Eliana, por favor, cancele a sua tela aí de apresentação” 504 
Sr. Presidente: “Essa situação é bem comum atualmente, a gente tem WhatsApp aqui aberto, tem outras 505 
reuniões, tem demandas inúmeras que a gente sabe como é, a gente está trabalhando muito mais do que 506 
antes. Então, os favoráveis permaneçam como estão, para esta Deliberação, os contrários por favor se 507 
manifestem, abstenções? Então foi aprovada por unanimidade a Deliberação que passa a ter o número 508 
236/2021. Agora eu passo a palavra ao Engenheiro Gustavo” Gustavo: “Obrigado, 5.2 Posse dos 509 
membros nas Câmaras Técnicas e Grupo Técnico do CBH-SJD;   5.2.1 Deliberação CBH-SJD nº 510 
XXX/2021 de 24/03/2021, que homologa a composição das Câmaras Técnicas: CT-PLA, CT-SAN, 511 
CT-EA, CT-Rural e o Grupo Técnico de Estudos de Cobrança de Água para o Biênio 2021/2023 e 512 
dá outras providências” A composição já está relatada na deliberação, mas é necessário ler a 513 
composição para a sua homologação e para constar em ata. Passo a palavra para a Engenheira Eliana”. 514 
Eliana: “Obrigada Gustavo, vocês estão vendo a minha tela em que eu estou compartilhando a 515 
deliberação? Como o Gustavo disse, é necessária esta Deliberação para homologar a composição das 516 
câmaras técnicas do CBH-SJD, a CT-PLA (Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação), a CT-SAN 517 
(Câmara Técnica de Saneamento), a CT-EA (Câmara Técnica de Educação Ambiental), a CT-Rural 518 
(Câmara Técnica de Uso e Conservação no Meio Rural) e o único grupo que nós temos que é o Grupo 519 
Técnico de Estudos de Cobrança da Água (GTECA), isso tudo para o Biênio 2021/2023. Para elaborar 520 
essa Deliberação e a composição dessas câmaras, nós consideramos a Deliberação 01/1997, que ‘aprova 521 
as normas gerais para a criação e funcionamento das câmaras técnicas do CBH-SJD’, também a 522 
Deliberação CBH-SJD nº 02 que ‘institui as câmaras técnicas’ e aí, para cada câmara técnica ou grupo 523 
técnico teve uma deliberação instituindo esse grupo ou câmara técnica e também considerando as 524 
assembleias dos Segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil realizadas nos dias 2 e 4/03/2021. E 525 
aqueles então que faltaram, porque deve ter havido algumas faltas, foram feitas ligações para que se 526 
pudesse compor todas as câmaras de forma completa. A Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, 527 
que é a única câmara que nós temos sete representantes por segmento, as outras câmaras e o Grupo 528 
Técnico nós temos apenas cinco representantes por segmento. A Câmara Técnica de Planejamento e 529 
Avaliação passa a ser assim constituída: Segmento Estado: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 530 
Sustentável, Instituto de Pesca, Departamento de Águas e Energia Elétrica, Secretaria da Fazenda e 531 
Planejamento, Coordenadoria de Defesa Agropecuária, Secretaria de Estado da Saúde e SABESP.  532 
Segmento Sociedade Civil: AERJ, ÚNICA, IAF, UNESP, UDOP, Cooperativa Agrícola Mista dos 533 
Produtores da Região de Jales e SEARVO. Segmento Municípios: Prefeituras de Rubinéia, Jales, Nova 534 
Canaã Paulista, Dirce Reis, Guzolândia, Santa Fé do Sul e Pontalinda. Para a Câmara Técnica de 535 
Saneamento: Segmento Estado: DAEE, CDRS, Instituto de Pesca, Secretaria de Estado da Saúde e 536 
SABESP. Segmento Sociedade Civil: AERJ, UNESP, APRUPO, PEIXE-SP e SEARVO. E aqui fica 537 
como suplente a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental). Segmento 538 
Municípios: Prefeituras de Santa Fé do Sul, Pontalinda, Rubinéia, Suzanápolis, Dirce Reis e Neves 539 
Paulista. Para a Câmara Técnica de Educação Ambiental, Segmento Estado: CFB, Departamento de 540 
Águas e Energia Elétrica, CDRS, Secretaria da Fazenda e Planejamento, Diretoria de Ensino de Jales e 541 
como suplente o Instituto de Pesca. Segmento Sociedade Civil: APRUPO, UNESP, AERJ, PEIXE-SP E 542 
IAF. Prefeituras de Jales, Rubinéia, Pontalinda, Monte Aprazível, Santa Fé do Sul e os suplentes 543 
Guzolândia e Dirce Reis. Para a Câmara Técnica de Uso e Conservação no Meio Rural (CT-Rural) 544 
Segmento Estado: DAEE, CDRS, CFB, CDA e Instituto de Pesca. Segmento Sociedade Civil: UNESP, 545 
Cooperativa Agrícola Mista dos Produtores da Região de Jales, AERJ, APRUPO, ÚNICA e como 546 
suplente o Sindicato Rural de Santa Fé do Sul. Segmento Municípios: Prefeituras de Santa Fé do Sul, 547 
Nova Canaã Paulista, Guzolândia, Jales, São Francisco e como suplentes Rubinéia, Monte Aprazível e 548 
Dirce Reis. Já o Grupo Técnico de Estudos de Cobrança da Água (GTECA), Segmento Estado: DAEE, 549 
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Instituto de Pesca, SABESP, CDRS e Secretaria da Fazenda e Planejamento. Segmento Sociedade 550 
Civil: ÚNICA, AERJ, UNESP, UDOP e Sindicato Rural de Santa Fé do Sul. Segmento Municípios: 551 
Monte Aprazível, Santa Fé do Sul, Rubinéia, Suzanápolis e Guzolândia. Então foi aqui apresentada a 552 
composição dos Segmentos Estado, Sociedade Civil e Municípios para todas as câmaras técnicas do 553 
CBH-SJD e mais o Grupo Técnico da Cobrança – GTECA. Passo a palavra agora ao Jefferson, para que 554 
essa deliberação seja discutida e aprovada. Sr. Presidente: “Muito obrigado, Eliana, mais uma vez pela 555 
sua explanação, passo então à discussão. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Caso contrário, 556 
sem nenhuma discussão, sem nenhuma consideração, eu passo já para a votação. Por favor, favoráveis, 557 
permaneçam como estão...” “Professor, tem alguém levantando a mão aí” Interlocutor não identificado. 558 
Sr. Presidente: “Eu tenho que ver quem levantou, Secretaria por favor me ajude. Eu estou no celular, não 559 
dá para enxergar.” Neli: “Eu acho que foi o João Sérgio de Marinópolis”. João Sérgio Ribeiro, 560 
APRUMA, com a palavra: “É ele mesmo, eu estou percebendo aí, talvez seja..., essa formação aí das 561 
câmaras técnicas, eu não me recordo, quando entrei com a documentação junto ao Comitê, de receber a 562 
convocação da composição das câmaras técnicas. Então eu percebi aí, não recebi comunicado, eu não 563 
estou incluso em nenhuma delas, eu queria saber qual o motivo”. Lucíola: “Seu João Sérgio, quando se 564 
faz o cadastro, é para participar do plenário. Aí no dia 04/03/2021, nós convocamos uma reunião de 565 
segmento. Nós enviamos o convite para todos os membros e o senhor não participou dessa reunião. Mas 566 
se o senhor tiver interesse em participar de alguma, podemos deixá-lo como suplente. Tudo bem? ” João 567 
Sérgio Ribeiro: “Concordo e gostaria de participar da Câmara Técnica de Educação Ambiental, pode 568 
ser? “ Lucíola: “Sim, vou colocá-lo como suplente então...” Sr. Presidente: “Você pode participar em 569 
mais de uma, João, se você preferir, se tiver disponibilidade de tempo na sua agenda. Agora é importante 570 
frisar isso que a Lucíola colocou, houve uma reunião, houve uma convocação para essa reunião, as 571 
pessoas foram chamadas e nessa reunião as pessoas tinham voz e voto para colocarem o nome das suas 572 
entidades. “ João Sérgio Ribeiro: “A gente está aí no dia-a-dia, um pouco por causa dessa pandemia, mas 573 
eu passei batido, mas eu gostaria de participar. “ Sr. Presidente: “Sem problemas, aqui não tem esse 574 
problema não, muito pelo contrário, está bom? “ João Sérgio: “Estamos desde a fundação, vamos 575 
manter. “ Lucíola: “Ok, muito obrigada Seu João. “ Sr. Presidente: “Você já colaborou muito João, a 576 
gente sabe, conhece você de longa data, sabe que você sempre colaborou imensamente aí com tudo, nas 577 
câmaras sempre foi muito sério, honesto, então isso é muito importante para gente. Muito obrigado. 578 
Bem, alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Vou só cutucar um pouquinho a minha amiga Neli, 579 
está quietinha hoje... Eu também estou quietinho hoje...” Neli: “Eu estou quietinha, vamos deixar para 580 
um outro dia Professor, Lucíola...” “Isso Neli” Sr. Presidente: “Então só para relaxar um pouco, para as 581 
pessoas sorrirem, vamos colocar em votação por gentileza, já que não há mais discussão, alguém mais 582 
gostaria de se manifestar? Eu não tenho esse controle, viu Marco Aureliano, de ver quem está levantando 583 
a mão ou não, no celular com a tela pequenininha não tem condição de eu ver, então por isso eu peço 584 
desculpas a quem levantou a mão agora e qualquer outro que tenha levantado, eu não tenho essa 585 
condição. Então coloco em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários por 586 
favor se manifestem, abstenções, então mais uma vez aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-587 
SJD nº 237/2021, e de novo passo a palavra para o Engenheiro Gustavo”. Gustavo: “Obrigado, 588 
lembrando de acordo com o Artigo 5º § 4º do Estatuto do CBH-SJD, as Câmaras Técnicas e o Grupo de 589 
Técnico deverão eleger os seus Coordenadores quando ocorrer a sua primeira reunião. 5.3.1 – Indicação 590 
CRH e CONESAN;  5.3 Indicação CRH e CONESAN 5.3.1 Deliberação CBH-SJD XXX/2021, de 591 
24/03/2021 que “Indica os representantes do Segmento Municípios no Conselho Estadual de 592 
Recursos Hídricos (CRH) e Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN) para o Biênio 593 
2021/2023 e dá outras providências”.  A composição já está relatada na Deliberação, mas é necessário 594 
lê-la  para a sua homologação e constar em ata. No Art. 1º Ficam indicados, por votação do Segmento 595 
Município, como Membro Titular no Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN), a Prefeitura 596 
Municipal de Rubinéia e Membro Suplente no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) a 597 
Prefeitura Municipal de Pontalinda. Passo a palavra novamente para o Presidente, Professor Jefferson”. 598 
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Sr. Presidente: “Esse negócio de celular é péssimo, agora tive de ir atrás de um carregador porque 599 
‘baixou’ a bateria aqui demais, perdão mais uma vez. A pandemia é um caos nas nossas vidas. Então, 600 
muito obrigado Gustavo, agora vamos colocar em discussão, alguém gostaria de fazer alguma colocação 601 
a respeito do que foi apresentado pelo Engenheiro Gustavo, nosso Diretor? Ninguém? Alguém levantou 602 
a mão, por favor me ajude aí Eliana, Lucíola, eu sou um déspota, esclarecido, é bom falar isso”. Eliana: 603 
“Mas eu também não vejo quem ergueu a mão, até para apresentar eu não conseguia compartilhar a 604 
minha tela, aí a coordenação e o Thiago habilitaram isso para mim, agora ver a mão eu não consigo não”. 605 
Sr. Presidente: “É muito complicado...” Neli: “É só um esclarecimento, não estou questionando nada, no 606 
caso o representante tem que ser Prefeitura Municipal? ” Sr. Presidente: “É minha filha, é o Estado de 607 
Direito, então vamos lá, sem discussões, somente esclarecimento à Neli, nossa “decana” aqui, os 608 
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários por favor se manifestem, abstenções, então 609 
consideramos aprovada a Deliberação CBH-SJD nº 238/2021 pela nossa plenária. E de novo passo a 610 
palavra ao Engenheiro Gustavo, nosso Diretor (Secretário Executivo)”. Gustavo: “Obrigado Jefferson.      611 
5.4 Composição da Nova Diretoria: Quero fazer um agradecimento aos membros do Biênio 612 
2019/2021, dizer que parabenizo a todos, por estarem à frente desse importante Comitê que é para a 613 
nossa Bacia, então eu reforço os agradecimentos, muito obrigado por todo o trabalho prestado. 5.4.1 614 
Procedimentos para indicação de dirigentes Biênio 2021/2023; Declaro empossados os membros do 615 
novo Biênio 2021/2023 em conformidade com o Capítulo IV, Artigos 9 a 16 do Estatuto do CBH-SJD. 616 
A Secretaria Executiva do CBH-SJD apresenta as entidades indicadas: O Segmento Municípios indicou 617 
a Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul. O Segmento Sociedade Civil indicou a Universidade Estadual 618 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Câmpus de Ilha Solteira (UNESP) e o Segmento Estado indicou o 619 
DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica. Em conformidade com os Artigos 10 e 13 do 620 
Estatuto do CBH-SJD, os Segmentos Municípios e Sociedade Civil indicarão o Presidente e o Vice-621 
Presidente. Há um acordo quanto à composição da Diretoria? “ Sr. Presidente: “Gostaria de ouvir o 622 
Excelentíssimo Prefeito de santa Fé do Sul, está presente, ou o seu representante legal? “ Gustavo: “O 623 
prefeito de Santa Fé é o Evandro Mura”. Sr. Presidente: “Isso, do PSL, está presente aí? Lucíola, Eliana? 624 
“ Lucíola: “Ele estava presente sim, só conferir...” Gustavo: “Está logado aqui, Prefeito Evandro Mura.” 625 
Alguém diz que no chat o pessoal de Santa Fé do Sul está ajustando o som. Sr. Presidente: “Ok, vamos 626 
esperar o prefeito se pronunciar acho que é de bom tom”. Evandro Mura, Prefeito de Santa Fé do Sul e 627 
Presidente eleito do CBH-SJD, com a palavra: “Estão me ouvindo? Aqui é o Evandro Mura, Prefeito de 628 
Santa Fé do Sul, é um prazer. Eu agradeço e estou à disposição”. Sr. Presidente: “Então, o que está sendo 629 
colocado agora, não sei se quem continua agora é o Gustavo, é a eleição da nova Diretoria. Então o 630 
senhor tem interesse nessa nova Diretoria, em exercer a Presidência,  e está ciente das responsabilidades 631 
(por algum tempo a gravação da fala do Presidente Jefferson ficou ‘truncada’, impedindo a 632 
audição e transcrição), “pela questão  do Segmento Prefeituras, então eu também não vou fazer 633 
nenhum óbice aí, pode contar conosco, se ninguém tiver nenhum óbice à minha candidatura à Vice-634 
Presidência, tentaremos faze o melhor trabalho possível Prefeito, e gostaria já de ter uma interlocução 635 
mais forte com o senhor para trabalharmos conjuntamente dentro deste Comitê para que ele cresça e 636 
retire um pouco dos percalços que a gente já notou, que a gente tem uma certa experiência aqui, há mais 637 
de 15 anos, é isso Eliana? Então o senhor era bem novinho quando a gente começou nesse negócio aqui 638 
Prefeito, então essa é a nossa idéia, é ajudar e colocar que a gente vai ser o mais probo como sempre 639 
temos sido ao longo desses anos todos, porque afinal de contas é gestão de um bem público. É gestão de 640 
um capital que vem do povo do Estado de São Paulo, que paga seus impostos e reverte isso para a 641 
própria população, está bom? Está sem som, Prefeito, tem que ligar o microfone”. Evandro Mura: “Para 642 
mim é uma honra poder participar desse Comitê também, meu nome está à disposição, e com o intuito de 643 
poder contribuir com o Comitê e toda a nossa região aqui também. O nome está à disposição para 644 
participar. “ Sr. Presidente: “É o que o senhor falou, está dando eco agora e o senhor tem que desligar o 645 
microfone, temos que ficar ligando e desligando o microfone a toda hora, mas é o que a gente tem hoje 646 
em dia para se pautar. Bem, eu acho que aqui não nenhum tipo de dificuldade e nem necessidade de 647 
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colocar em votação, a não ser que uma outra pessoa queira se candidatar. Eu não vou fazer nenhum tipo 648 
de objeção, a gente não ganha para isso, a gente só ganha cabelos brancos, que eu não tinha, que a 649 
Lucíola, a Eliana e a própria Neli sabem disso, o Marco Aureliano também, e a gente tem que deixar a 650 
água rolar, porque um rio nunca é igual em nenhum dia do ano. Isso é muito importante todo mundo 651 
saber e vamos tentar melhorar esse Comitê, dentro que a gente tem, sabendo que a gente não tem muita 652 
água. O Senhor Prefeito já foi vereador por duas legislaturas antes de ser prefeito, concorreu com  mais 4 653 
candidatos, venceu a eleição, acho que derrota não é um nome bom, a gente que trabalha nesse meio 654 
político sabe que derrota não é um nome bom para usar, venceu uma eleição mas sabe que pode contar 655 
com os outros candidatos que estiveram aqui e com a gente também. Seja muito bem vindo, espero que o 656 
Sr. se integre realmente ao Comitê e faço votos de uma boa legislatura durante esses dois anos. É muito 657 
bom tê-lo aqui e é muito bom ter esse Comitê uníssono, tranquilo, pacificado em todos os seus meandros 658 
e em todas as suas possibilidades. Todo mundo que está aqui há mais tempo, a Neli sabe disso, esse 659 
Comitê já teve muita briga e hoje a gente está pacificado. Quando eu entrei ela pensou que eu ia brigar 660 
muito mas ela viu que eu dei uma boa melhorada. Isto posto, eu acredito..., quem é que vai falar sobre 661 
esta questão é o Gustavo” Gustavo: “Isso, obrigado Jefferson, eu quero parabenizar o Prefeito Evandro 662 
Mura também e vamos manter a sequência. 5.4.2 Deliberação CBH-SJD nº XXX/2021, de 24/03/2021 663 
que “Elege e empossa Diretoria para o Biênio 2021/2023”. A composição já está relatada mas eu vou 664 
ler a deliberação para a sua homologação e para constar em ata. Artigo 1º: Ficam indicados e 665 
empossados nesta data para o Biênio 2021/2023: I – Presidente: Evandro Farias Mura – Prefeitura 666 
Municipal de Santa Fé do Sul; II – Vice-Presidente: Prof. Dr. Jefferson Nascimento de Oliveira - 667 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Câmpus de Ilha Solteira (UNESP); III – 668 
Secretário Executivo: Gustavo Antonio Silva – Departamento de Águas e Energia Elétrica – 669 
DAEE/BTG e Secretária Executiva Adjunta Lucíola Guimarães Ribeiro - Departamento de Águas e 670 
Energia Elétrica – DAEE/BTG. Artigo 2º: A Diretoria empossada nesta data, dentre as suas atribuições 671 
legais, representará o CBH-SJD como Titular junto ao Fórum Estadual de Comitês de Bacias 672 
Hidrográficas. Passo a palavra agora para o Professor Jefferson”. Sr. Presidente: “Ok, muito obrigado 673 
mais uma vez Gustavo, temos que colocar esse item em discussão, alguém gostaria de falar alguma coisa 674 
sobre o que foi colocado agora pelo nosso Diretor Executivo, então vamos colocar em votação, não 675 
colocar em aprovação, eu acho que esse negócio de colocar em aprovação não está legal, vamos mudar 676 
nas próximas, eu não sei se isso é deliberação do CORHi, eu não sei mas não é legal, já pressupõe a 677 
aprovação, mas vamos colocar em votação agora esta Deliberação, favoráveis permaneçam como se 678 
encontram, os contrários por favor se manifestem, eu peço à Lucíola e Eliana, por favor, se tem alguém 679 
levantando a mão, fazendo um ‘sinal de fumaça’ ou mandando um ‘telex’ e abstenções, então mais uma 680 
vez aprovada por unanimidade a Deliberação que passa a ter o número CBH-SJD 239/2021, que elege 681 
e empossa a Diretoria para o Biênio 2021/2023. Então agradeço imensamente aí e passo a palavra ao 682 
Engenheiro Gustavo mais uma vez. “ Gustavo: “Eu abro a palavra para a nova Diretoria e de antemão eu 683 
quero agradecer a oportunidade de fazer parte, de ser Secretário Executivo deste tão importante Comitê 684 
que é o São José dos Dourados, a nossa bacia hidrográfica. Lucíola, quer falar? “ Lucíola: “Eu também 685 
agradeço, a gente que está aí trabalhando há pouco tempo mas como diz o Jefferson, estamos 686 
conseguindo fazer um bom trabalho, estamos aí com pessoas bem participativas, um corpo técnico muito 687 
bom, um pessoal interessado que sabe o que quer e contribui bastante para as nossas discussões, e espero 688 
que a gente faça um bom trabalho neste biênio. E também quero agradecer ao Jefferson, no biênio 689 
anterior ele ajudou a Secretaria Executiva, contribuiu muito conosco, tem nos ajudado bastante, então 690 
agradeço ao Jefferson por esse biênio que a gente fecha muito bem esse 2019/2021, obrigada“. Sr. 691 
Presidente: “O prefeito não vai falar, não vai se manifestar, acho que não, não sei se ele está na sala 692 
ainda, bem eu agradeço e acho que seria de bom tom o prefeito falar, não sei, eu quando entrei nesse 693 
Comitê esses tempos atrás, a Neli era uma mocinha, eu me lembro dela e a Lucíola era praticamente uma 694 
estagiária, eu disse ‘nossa quem é essa mocinha’, a 1ª vez foi naquelas escolas lá em Santa Fé do Sul, o 695 
Adauto ainda era vivo e a gente teve alguns embates com o Adauto, a Neli , a Lucíola e a Eliana 696 
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lembram disso, e ele me chamava “Golbery” naquela época e só quem é mais antigo sabe quem é o 697 
Golbery do Couto e Silva e aí de repente a gente chegou à Vice-Presidência também desse Comitê, a 698 
convite, eu não queria, nunca pensei nisso, depois pela vacância do Flá a gente chegou à Presidência, e o 699 
que a gente tenta aqui sempre é ajudar, todo mundo me conhece, sabe o meu passado, o meu presente e 700 
sabe também o meu futuro. Eu bato quando tem que bater, quando a coisa está errada e vou continuar 701 
fazendo do mesmo jeito. Uma pandemia pode derrubar, mas a gente tem que manter o que pensa, 702 
fazendo o que é certo. Agradeço imensamente essas meninas aí, que eu sempre vou falar ‘meninas, eu 703 
conheci a Eliana novinha, as filhas dela eram pequenininhas, agora estão moças, quase casando, para 704 
desespero dela, a Lucíola eu não sei nem se era casada naquela época em que eu conheci você, quase dez 705 
anos atrás, e assim, fazendo um bom trabalho, e o Gustavo, que chegou agora há pouco tempo e que a 706 
gente vê que é um cara que está aí tentando fazer um trabalho sério, comprometido e que tem aí a ajuda 707 
dessas moças, que o mundo está dominado por mulheres, viu Gustavo, pode acreditar nisso, eu tenho 708 
visto muito isso em Brasília, mas eu vejo aqui também e graças a Deus está dominado por mulheres. As 709 
reuniões que eu faço com as mulheres são muito mais dinâmicas do que as reuniões com homens e 710 
agradeço a todo mundo pela colaboração, o Leonardo, o Marcos Aureliano, o Ricardo, o Alessandro da 711 
Educação Ambiental que tem feito um trabalho excelente, conhecer as pessoas, olhar no olho delas é 712 
muito importante, a Neli sabe disso, a gente olhando no olho a gente conhece o âmago da pessoa, sabe 713 
como ela realmente é e pensa. E esse Comitê precisa disso, precisa se recuperar de uma ‘pancada’ que 714 
ele levou no passado, está gravado isso aí e todo mundo sabe do que eu estou falando. Muito obrigado 715 
realmente a vocês pela confiança agora também devotada para mais esse biênio como Vice-Presidente e 716 
eu vou tentar ajudar no máximo, tanto na CT-PLA agora, tem que ser corrigido isso, não pode ser CT-717 
PLAN mais, e nas outra todas em que a gente estiver participando e colocando sempre a UNESP e as 718 
pessoas que a gente conta, muito obrigado a todos”. Gustavo: “Eu abro a palavra também para 719 
manifestações do plenário, alguém quer falar? “ Neli pede a palavra: “Eu gostaria só, Gustavo, de 720 
agradecer a todos, ao Jefferson, à Eliana, à Lucíola, que estavam sempre mais próximos, foi um ano 721 
difícil, todos que passaram pelo Comitê nesse Biênio 2019/2021, a gente sabe que foi um período difícil, 722 
a gente já vinha de alguns problemas e eu acho que agora realmente é como o Jefferson falou, ele 723 
consolidou, acho que o nosso Comitê está consolidado e agora ele tem condições de crescer muito mais. 724 
Eu acho que o importante é isso, que se dê uma estabilizada no Comitê, se não tivesse essa pandemia, a 725 
gente teria avançado muito mais, mas eu acredito que nós temos agora 2 anos aí para trabalhar e assim, 726 
eu fico contente que tem algumas pessoas que eram das administrações anteriores que estavam aqui 727 
juntos e que agora estão chegando mais colegas novos, eu acho que essa ‘mescla’ é muito boa, ela dá 728 
vitalidade que somos um pouco mais experientes e aquilo que a gente sabe um pouquinho mais a gente 729 
pode passar para os mais novos. Então eu acho que isso é muito bom quando acontece em qualquer 730 
grupo de trabalho e no Comitê não é diferente. Então, mais uma vez eu fiquei um pouco afastada do 731 
Comitê, mas eu parabenizo principalmente aquelas pessoas que se empenharam, se dedicaram e levaram 732 
à frente para que esse Comitê se solidificasse, então acho que isso é muito importante. “ Gustavo: 733 
“Alguém mais? “ Eliana: “Neli, nós que agradecemos toda a sua ajuda e colaboração, que mesmo com 734 
problemas de saúde, você se afastou muito pouco e assim, desde quando eu entrei no DAEE, eu acho que 735 
eu tenho menos tempo que a Lucíola, mas eu aprendi muito, então vocês foram pessoas..., o Jefferson, 736 
aprendi muito com a Lucíola, foram pessoas assim essenciais no nosso crescimento e eu também fico 737 
muito feliz de ver que agora as pessoas que estão aqui realmente estão empenhadas em fazer um trabalho 738 
sério, e eu acredito realmente que o Comitê é realmente a forma que as pessoas têm de participar da 739 
questão dos recursos hídricos. E a gente tem que realmente divulgar isso e colocar essa consciência que é 740 
o meio, o instrumento mais próximo, só que as pessoas ainda não sabem, mas eu acredito que daqui para 741 
a frente a gente vai melhorar, agradeço ao Jefferson também por todo o empenho dele, o tanto que ele já 742 
colaborou, sempre dedicado, sempre querendo participar, e assim, muito legal também o papel do 743 
Gustavo que acabou de entrar mas já entrou com a garra, querendo se inteirar de tudo, querendo 744 
aprender, dessa forma eu acredito que todos nós vamos cada vez crescer mais, que é o importante para 745 
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todos nós, tanto profissional quanto pessoalmente também. Obrigada“. Gustavo: “Então eu quero 746 
agradecer a oportunidade e parabenizar a você Jefferson, porque a 1ª coisa que eu fiz antes de entrar aqui 747 
no DAEE e no Comitê, eu fiz a lição de casa, pesquisei a história de todo mundo e eu sei que você só fez 748 
belos trabalhos e eu tenho só que te parabenizar. E também eu não posso deixar de falar nessas pessoas 749 
que nesse período, antes da gente fazer essa nossa reunião ordinária, o empenho de todas essas pessoas 750 
que eu vou citar o nome, que foram importantes, trabalharam, ralaram, eu vi o suor pingando, porque eu 751 
vou te falar uma coisa, é muita coisa para deixar tudo prontinho. Eu não posso deixar de falar da Márcia, 752 
que tem um empenho gigantesco, está me ajudando muito, a Eliana, que nós conhecemos aí, a Eliana 753 
fica aí no nosso escritório em Jales, a Lucíola, muito obrigado Lucíola pelo seu empenho, o Fábio, a 754 
Maria Cecília também que sua na questão das cobranças, o Thiago, que ainda bem que nós o temos para 755 
colocar a nossa informática redondinha, o Antonio Roberto e a Elenir pelas suas ligações, o Ilson e o 756 
Wendel. Olha, eu tenho só a agradecer esse time, é um time muito competente e eu tenho certeza 757 
absoluta que nós vamos colher muitos frutos lá na frente ainda, num futuro muito próximo e muito bom 758 
ainda. Muito obrigado, você quer falar Lucíola? ”  Lucíola: “Pode falar Emerson, sua mão está erguida, 759 
mas não estou te ouvindo”. Emerson Ronaldo Assi, Sindicato Rural de Santa Fé do Sul, com a palavra: 760 
“Estão me ouvindo agora? Quero parabenizar o Prefeito Evandro Mura, desejar a ele muito sucesso 761 
nessa gestão do Comitê, que seja realmente um comitê conciliador, conforme bem frisou o Professor 762 
Jefferson, a quem eu quero agradecer pela brilhante atuação, com muita dedicação a esse Comitê, seja 763 
como Vice-Presidente ou como Presidente, quando assumiu nesses últimos 2 anos e dizer a ele o 764 
brilhante trabalho que ele fez. Muito reconhecido por todos nós que vimos acompanhando nas reuniões o 765 
seu trabalho e a sua dedicação, o seu carinho por esse Comitê. E aí também agradecer à Eliana, a você 766 
Lucíola, sempre à disposição para nos atender nos momentos que a gente precisa e dar as boas vindas ao 767 
Gustavo e a toda a Diretoria que se faz nessa gestão 2021/2023”. Lucíola: “Obrigada Emerson, tem mais 768 
alguém com a mão erguida”. Neli Meneghini Nogueira: “Sou eu. Quero primeiro cumprimentar e desejar 769 
uma boa administração para o Gustavo, que é novo aqui na nossa região, eu não o conhecia, vim 770 
conhecê-lo nessas últimas reuniões, eu gostaria assim, eu sei que é “in memoriam”, um agradecimento 771 
especial ao Tokio, que com a sua maneira de agir e sempre com aquela disposição de tentar acertar, e que 772 
infelizmente nos deixou há um certo tempo, mas eu tenho certeza que foi muito a mão do Tokio que fez 773 
com que nós avançássemos nesse trabalho, eu tinha me esquecido e eu acho que ele tem uma parte muito 774 
importante dentro desse Comitê”. Lucíola: “E como Neli...” Sr. Presidente: “Eu vou levantar a mão aqui, 775 
eu não tenho acesso a mão, mas é exatamente isso, eu me lembro de um..., quando teve todo o problema 776 
no Comitê, que todos nós sabemos, eu tenho que fazer esse relato. O Tokio quis conversar comigo, a 777 
Lucíola intercedeu sobre isso, foi o último café que eu tomei com ele infelizmente, depois a gente não 778 
teve mais oportunidade porque ele ficou muito doente, a gente tomou café lá no Riopreto Shopping, e aí 779 
a gente selou realmente uma outra vertente nesse Comitê, falando em termos hidrográficos, mostrando 780 
que a Academia estava ao lado do Comitê e não contra, a gente é sempre contra, como eu falei, coisas 781 
erradas, eu vou ser sempre contra, o Leonardo está aqui, o Emerson está aqui, sabem como a gente ‘bate’ 782 
veementemente, porque faz parte da minha vida pública de 32 anos sendo professor. O Gustavo deve ter 783 
feito a ‘lição de casa’ dele, viu que o que a gente já foi dentro do Comitê, o que a gente está sendo dentro 784 
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos também e o que a gente vê muito é isso, a gente quer 785 
aprender com os erros, eu erro, todo mundo erra, para ter mais acertos do que erros. Eu sempre brinco 786 
com a Neli porque ela sempre me deu essa liberdade de brincarmos, ela sabe como eu era, como era o 787 
meu estilo e ela hoje vê um outro estilo, mais conciliador, realmente como deve ser, você pode falar as 788 
mesmas coisas de uma forma mais branda do que eu falava antigamente, a Lucíola e a Eliana também 789 
me conhecem como professor, a Márcia me conhece como orientador, ela me conhece mais a fundo 790 
ainda e hoje a gente tem um ótimo relacionamento, aberto, de conversa, de diálogo e de melhoria, isso é 791 
que é importante, melhoria, caminhar à frente, acho que esse é o lema desse Comitê sob a nossa gestão e 792 
de qualquer gestão que tenha esse Comitê, olhar para a frente, é o que eu falei, um rio não é igual 793 
nenhum dia da vida de um rio dentro da nossa vida, nenhum segundo o rio é igual. A gente tem que ter 794 
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essa mentalidade, agradeço muito aos pioneiros, Neli é uma pioneira, antes de mim a Neli estava aí, eu 795 
acho, enfrentando a Dalva, aquela discussão toda, e sempre assim proativa, é isso que eu falo para as 796 
pessoas mais novas, o Fabinho que a gente não pode esquecer, sempre dedicado, a Márcia, Maria 797 
Cecília, toda a equipe do DAEE, que hoje está muito mais enxuta, que já foi muito grande, muita gente, 798 
as pessoas se aposentam, vão embora, a gente tem que trabalhar dobrado e com um salário muito 799 
inferior, vocês sabem disso. Então a gente espera realmente isso, é um recomeço mais uma vez, quando 800 
eu fui convidado para ser Vice-Presidente eu falei a quem me convidou, você tem certeza que vai me 801 
convidar?,  não, é uma boa, eu disse acho não, e aí a gente conseguiu implementar um pouco da nossa 802 
visão estrutural dentro desse Comitê, como a gente implementa em qualquer lugar que a gente vai, então 803 
eu só tenho mais é que agradecer as palavras de todos, agradecer e desejar que a gente faça um excelente 804 
biênio, que a gente tenha paz de espírito que é mais fundamental de tudo, e que a gente tenha uma coisa 805 
que é primordial, saúde e vida, porque a gente está enfrentando isso na família, problemas de saúde, é 806 
uma situação muito complicada. Então eu conto realmente com a dedicação de todos vocês, para que isso 807 
se reproduza nas palavras do Gustavo, como ele falou da Eliana, agradecimentos ao Emerson também 808 
pelas palavras gentis, e o que eu faço eu acho que é a minha obrigação como servidor público que eu 809 
sou. Eu fui contratado em 1989 pelo Governo do Estado de São Paulo, pela Universidade Estadual 810 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” para ser um servidor público, então a gente tem que servir bem ao 811 
público. Muito obrigado senhoras e senhores, eu não se alguém gostaria de fazer mais algum 812 
pronunciamento dentro aqui da nossa fala...” Lucíola: “Último recado: eu fui questionada e vou 813 
aproveitar para passar para vocês, as fichas de indicações amanhã de manhã nós vamos enviar para vocês 814 
fazerem as indicações das câmaras técnicas. E agradeço aí e que a nossa nova Diretoria possa fazer um 815 
excelente trabalho, obrigada a todos. “ 6 – Encerramento: Sr. Presidente: “Eu agradeço imensamente a 816 
todos vocês pelo período de vida que vocês estão dedicando aqui a nós, a esse Comitê, e vistam a camisa 817 
desse Comitê. Esse Comitê tem agora mais, parece que o Wendel, vai fazer parte aqui do nosso 818 
mestrado, parabenizo de antemão o candidato, eu estava olhando porque eu estou fazendo a lista de 819 
presença para seminários, vocês sabem como era e agora já vai ter pré-qualificação em seminários, a 820 
coisa está apertando mais, eles não sabem mas vão saber disso, e assim, é somente dizer muito obrigado 821 
a todos vocês, senhoras, senhores, que estão aqui mais uma vez devotados. Que tenham um bom resto de 822 
semana, e que tenham uma boa vida, onde a gente consiga aspirar mais o perfume da flor e soprar mais 823 
velas de aniversário, é isso que a gente espera de todo mundo, muito obrigado a todos, paz no coração, o 824 
que vocês acreditam e vamos tocar ainda mais 2 anos desse Comitê da melhor forma possível. “ 825 
Gustavo: “Então declaramos encerrada a 63ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do 826 
Rio São José dos Dourados. Muito obrigado e fiquem com Deus.” Essa Ata foi redigida na íntegra por 827 
Antônio Roberto de Jesus, Assessor Técnico III do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e 828 
vai assinada pela Secretária Executiva Adjunta e pelo Presidente em Exercício do CBH-SJD. 829 
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