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Ata Completa da 64ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada por vídeo conferência, 1 
em 22/06/2021.  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 

CDA Maurício Rotundo 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural 

Sustentável / Escritório de Desenvolvimento 

Rural - Jales 

Monalisa V.F. Ferreira 

SABESP – Unidade de Jales – SP Melinna Gandolfi Fuzita 

Secretaria de Desenvolvimento Regional / 

Subsecretaria de Convênios com Municípios 

Entidades Não Governamentais 

João Sabino Filho 

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 e Viagens 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 

SIMA – Subsecretaria do Meio Ambiente / 

Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade 

(CFB) / Núcleo Regional de Programas e 

Márcio Fernando Gomes 
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Projetos 2 / Araçatuba  

Instituto de Pesca Marcos Aureliano Silva Cerqueira 

Prefeitura Municipal de Monte Aprazível Paulo Alberto Oliveira Trombim 

Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul José Andreu do Nascimento 

Prefeitura Municipal de São Francisco Valdecir Segura Pinotti 

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

Prefeitura Municipal de Guzolândia Ana Paula Antunes Duarte 

Prefeitura Municipal de Dirce Reis João Carlos Rainho 

Prefeitura Municipal de Jales Sandra de Lima Gigante 

Prefeitura Municipal de Três Fronteiras Luiz Fernando Mazali 

Prefeitura Municipal de Suzanápolis José Luiz Gava 

Prefeitura Municipal de Rubinéia Evandro Rogério Santos 

Prefeitura Municipal de General Salgado Bruno Borella Anhê 

Prefeitura Municipal de São João das Duas 

Pontes 

José Edemir Gianotto 

AERJ – Associação dos Engenheiros da Região 

de Jales 

Nilton Zenhiti Suetugo 

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 
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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. 

Rafael Luiz Salerno 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jales João Missoni Filho 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (Câmpus de Ilha Solteira) 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

UDOP  Weslei Brito Barroquela 
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Relação dos Convidados Presentes: 

 
                     ENTIDADE 

 
                REPRESENTANTE 

DAEE / BTG Antonio Roberto de Jesus 

DAEE / BTG Thiago Amaro 

DAEE / BTG Márcia Regina Brunca Garcia 

DAEE / BTG Wendel Edson Silva 

DAEE / Jales Eliana Cristina Mariano Nogarini 
SEARVO Evaldo Fernandes 
Prefeitura de Suzanápolis Antonio Zizas Júnior 
Prefeitura de Três Fronteiras Evandro Donatoni Marim 
Prefeitura de Rubinéia Regiane Faustino 
Prefeitura de General Salgado Bruno Anhé 
Prefeitura de Nhandeara Hyago Teixeira Alota  
   1 – Abertura: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho 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 já temos quórum suficiente para darmos início à 64ª Reunião 6 
Ordinária do CBH-SJD, estamos com 26 membros e de acordo com o Estatuto do CBH-SJD, há a 7 
necessidade de no mínimo 13 membros para o início da reunião. Em primeira chamada, o Vice-8 
Presidente do CBH-SJD Professor Jefferson Nascimento de Oliveira faz a abertura dos trabalhos: “Boa 9 
tarde a todos, eu só peço que todo mundo desligue os seus microfones, para não ter ruídos, estou vendo 10 
gente aqui com o microfone ligado ainda, senhoras e senhores, sejam muito bem vindos à 64ª Reunião 11 
Ordinária do CBH-SJD, informamos que a coordenação da vídeo conferência está sendo realizada pela 12 
Secretaria Executiva do nosso Comitê de Bacia, e para um bom andamento dos trabalhos, os convidados 13 
deverão seguir as seguintes orientações: 1) Quando um membro entrar na reunião, deve digitar no chat o 14 
seu nome e a entidade que representa; 2) Quando um convidado entrar na reunião também deve digitar 15 
no chat o seu nome e a entidade que representa seguido do termo “convidado”; 3) Para solicitar 16 
participação oral, o membro deverá solicitar por mensagem de texto, por meio do chat disponível na 17 
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plataforma de videoconferência, inserindo seu nome e a entidade que representa, para podermos 18 
identificar isso e compormos a nossa ata. Para a aprovação das deliberações, informamos que elas serão 19 
submetidas à apreciação dos membros com direito a voto e será aberta a discussão para posteriormente 20 
ser colocada em votação.  Para a votação, os favoráveis deverão permanecer como estão, os contrários e 21 
as possíveis abstenções devem se manifestar solicitando a palavra por chat da reunião, colocando o seu 22 
nome e a instituição que representa. Bem, aqui seria o Evandro que passaria a palavra a mim, tem gente 23 
com o microfone aberto e está dando ruído, por favor solicito novamente que feche o microfone. Meu 24 
nome é Jefferson Nascimento de Oliveira, eu sou professor da UNESP e atualmente estou como Vice-25 
Presidente deste Comitê de Bacia, para quem não me conhece, eu estou nesse Comitê desde a sua 26 
fundação, como representante da UNESP e também participo como Coordenador da Câmara Técnica de 27 
Planejamento e Avaliação (CT-PLA). Lucíola, agora eu passaria a abertura para o Secretário Executivo, 28 
o Engenheiro Gustavo. 1 – Abertura:  Gustavo Antonio Silva, Diretor do DAEE de São José do Rio 29 
Preto e Secretário Executivo com a palavra: “Boa tarde a todos, eu me chamo Gustavo, sou engenheiro, 30 
sou o Diretor da Bacia do Turvo Grande (DAEE/BTG), Secretário Executivo do Comitê da Bacia 31 
Hidrográfica do São José dos Dourados. Eu desejo a todos uma excelente reunião e estamos aqui agora 32 
na 64ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados. Passo a 33 
palavra ao nosso Vice-Presidente Professor Jefferson, que o Prefeito Evandro Farias Mura não está no 34 
momento, não é? ” Lucíola: “Não, mas o José Andreu está assumindo, se ele quiser dar uma palavra na 35 
abertura...” José Andreu, representando o Prefeito de Santa Fé do Sul: “Boa tarde a todos, sou o 36 
Engenheiro José Andreu do Nascimento, Superintendente do SAAE, estou representando aqui nesse 37 
momento o Prefeito Evandro Mura, que deve estar aqui dentro de instantes, ele está nesse momento 38 
usando a tribuna da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul, onde está havendo uma sessão nesse exato 39 
momento, o qual pede desculpas por não estar presente aqui agora, mas eu cumprimento aí a todos os 40 
membros e que sejam todos muito bem vindos.” Lucíola: “Obrigada Jefferson” Sr. Vice-Presidente: 41 
“Então vamos lá, a gente agradece a presença de todos, estão aqui dispondo dos seus tempos de vida, 42 
pessoas que vejo com vários cabelos brancos, que já nos ajudam há muito tempo, como o Seu João aí, é 43 
um prazer revê-lo com saúde, bem disposto, gente nova como o Weslei e tantos outros que fazem parte 44 
desse Comitê e estão fazendo de novo parte do Comitê como novos membros. Então eu declaro aberta a 45 
64ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São José dos Dourados com a 46 
presença de 25 membros e o Estatuto reza que a 1ª chamada seria com 50% mais um, ou seja, 21 47 
membros, então nós temos 25, nós temos um excelente quórum, uma excelente meta batida, e vamos 48 
começar com a nossa pauta iniciando com a 2 – Leitura e aprovação das Atas Executiva e Completa 49 
da 63ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, essa ata eu acredito que não precisa ser lida novamente para 50 
podermos agilizar o processo aqui, eu acredito que todos já viram essa ata e solicito assim a dispensa da 51 
leitura, e abro para manifestações a respeito da ata. Se não ocorrer nenhuma manifestação, como foi 52 
solicitado através do chat, nós vamos sair desse item colocando em votação. Então, os favoráveis 53 
permaneçam como estão, os contrários se manifestem via chat, abstenções, então fica aprovada por 54 
unanimidade a ata da 63ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. Agora eu passo a palavra ao Engenheiro 55 
Gustavo Antonio Silva para fazer os Informes da Secretaria Executiva. ”  Lucíola: “Antes do Gustavo, eu 56 
peço a palavra. Nós temos dois modelos de ata, uma a gente chama de ‘Executiva’, que é uma ata de 57 
uma página e meia para publicação no Diário Oficial do Estado e nós temos a outra ata (Completa), que 58 
é a reunião na íntegra, que o Antonio Roberto faz e que está com quase 20 páginas. Lembrando que essas 59 
duas atas, a gente sobe para o site do Comitê e também para o SIGRH. Passo a palavra para o Gustavo” 60 
Com a palavra agora, o nosso Diretor Gustavo Antonio Silva” Gustavo: 3 – Informes da Secretaria 61 
Executiva: “Obrigado Lucíola, obrigado Professor Jefferson. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 62 
São José dos Dourados participou de uma reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por meio 63 
de videoconferência, em 06/05/2021, que teve como pauta a posse dos novos representantes do 64 
Segmento Municípios e do Segmento Sociedade Civil; Apresentação sobre a importância do Plano de 65 
Bacia e do Plano de Ação e Programa de Investimentos nos Comitês de Bacia Hidrográfica; O Programa 66 
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas – PROCOMITÊS: principais ações 67 
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programadas e o Programa Permanente de Capacitação Técnica de Recursos Hídricos do Sistema 68 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos – Capacita – SIGRH: ações realizadas e programadas; 69 
e a Deliberação CRH nº 250/2021, que “Aprova a Auto Avaliação do Estado referente ao alcance das 70 
Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual, referentes ao 1º período de certificação 71 
(2020) do 2º ciclo do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas – 72 
PROGESTÃO”. Para quem se interessar, pode assistir a reunião pelo canal do YOUTUBE do SIGRH-73 
SP. O CBH-SJD participou de uma reunião por meio de videoconferência com a CRHi/SIMA e as 74 
Secretarias Executivas em 10/06/2021, onde foram abordados os seguintes assuntos: Cronograma de 75 
revisão da Deliberação CRH nº 146/2012 (Plano de Bacias); Levantamento sobre status de atualização 76 
dos PBHs; Relatório de Situação das UGRHIs 2021 – Ano Base 2020; Acompanhamento das execuções 77 
dos PAPIs 2020/2023 das UGRHIs (ano 2020); Acompanhamento da execução do PAPI 2020/2023 do 78 
PERH; Critério de priorização de investimentos nos PAPIs (Revisão da Deliberação CRH nº 188/2016; 79 
Situação das aquisições com recursos do Procomitês; Situação da Proposta de tipologias por SubPDCs 80 
para financiamentos do FEHIDRO; Contratações em andamento para 2021 no Capacita – SIGRH; 81 
Conceito e proposta de cronograma de implantação das salas de situação; Impactos da Lei nº 17.293 no 82 
FEHIDRO (exceto cobrança); Roteiros Técnicos para empreendimentos FEHIDRO (portal do SIGRH); 83 
Sinfehidro 2.0. Para quem se interessar, pode assistir a reunião pelo canal do YOUTUBE do SIGRH-SP. 84 
O CBH-SJD participou em 11/06/2021 por videoconferência, da 1ª Reunião Ordinária do Fórum Paulista 85 
de CBHs de 2021. A reunião tratou da posse dos membros para o Mandato 2021/2023; do 86 
acompanhamento dos trabalhos dos Grupos de Trabalho do Fórum Paulista de CBHs; da apresentação da 87 
Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo (CRHi/SIMA); da eleição da Diretoria do 88 
Fórum Paulista de CBHs para o mandato 2021/2023, onde o CBH do Alto Tietê assumiu e da definição 89 
do calendário de reuniões do Fórum Paulista de CBHs para o mandato 2021/2023. Para quem se 90 
interessar, pode assistir a reunião pelo canal do YOUTUBE da Secretaria Executiva Comitês PCJ. 91 
Gostaríamos de fazer uma divulgação das redes sociais do Comitê, onde estamos atualizando as 92 
informações referentes aos trabalhos desenvolvidos pelo CBH-SJD e informações voltadas aos recursos 93 
hídricos. Para quem possuir informações nessa temática pode enviar para o e-mail do Comitê 94 
comitesjd@gmail.com, que vamos divulgar. A Agência Nacional de águas e Saneamento Básico está 95 
com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de capacitação para a gestão das águas. Mais 96 
informações serão enviadas por e-mail e também podem ser encontradas nas redes sociais da ANA 97 
@anagovbr e também em nossas redes sociais – no Facebook e no Instagram como @comitesjd. Passo a 98 
palavra agora para o Vice-Presidente Jefferson” Sr. Vice-Presidente: “Muito obrigado Gustavo, eu acho 99 
que nós temos uma nova fase nesse comitê, onde há uma interlocução com a sociedade, muito maior por 100 
meio das mídias sociais, o nosso Comitê realmente cresceu muito em relação a isso, como todos os 101 
comitês de bacias hidrográficas aqui do Estado de São Paulo. 3.1 – Informes das Câmaras Técnicas: 102 
Agora a gente vai falar um pouco sobre as câmaras técnicas que foram implementadas no nosso Comitê 103 
e das reuniões que aconteceram no primeiro semestre, nós agora estamos no segundo semestre, vamos 104 
falar um pouco sobre a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, onde nós fomos eleitos para a 105 
coordenação dessa Câmara, e o Leonardo do Instituto Ambiente em Foco foi escolhido para ser o vice 106 
coordenador. As reuniões ocorreram nos dias 19 e 20 de maio, cuja pauta foi a eleição do coordenador, 107 
análise dos projetos FEHIDRO/2021 protocolados, bem como a importância da criação de dois GTs,  um 108 
Grupo de Trabalho para a questão do Turismo e um Grupo de Trabalho de Águas Subterrâneas. Como 109 
vocês devem saber, a nossa região tem a região dos Grandes Lagos onde tem vários municípios que têm 110 
uma destinação turística, então nada melhor do que a gente avaliar essa questão principalmente aos olhos 111 
da nova crise hídrica. Nova crise porque ela não acabou em 2014, ela se arrastou até 2021 e águas 112 
subterrâneas não precisa nem falar, qual é o município aqui que só usa água superficial, nenhum usa 113 
água superficial somente, usa água subterrânea preferencialmente, então é necessário que a gente faça 114 
um estudo e se debruce sobre esse assunto em Grupo de Trabalho. No dia 6 de junho houve uma reunião 115 
cuja pauta foi a análise das complementações técnicas solicitadas aos projetos FEHIDRO. No dia 09/06 116 
houve uma consulta aos membros via g-mail sobre a minuta de deliberações de diretrizes, critérios e 117 
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prazos referentes ao saldo remanescente. Nós tivemos um saldo remanescente e deve ser feita, salvo 118 
engano meu, uma 2ª chamada. Então vamos agora ao item 4 – Deliberações: 4.1 Deliberação CBH-119 
SJD nº XXX/2021 de 22/06/2021, que “Indica prioridades de investimento FEHIDRO/2021; ” Por 120 
favor, convido a Engenheira Lucíola e Mestre pelo PROFIAGUA, nós aqui temos 4 mestres pelo 121 
PROFIAGUA hoje, o que nos orgulha imensamente porque eu coordeno o PROFIAGUA, então é um 122 
orgulho ver os nossos “meninos e meninas” aí brilhando ainda mais do que já brilhavam antes, alguns até 123 
mais magros, o que é muito importante a gente ver também que estão com a saúde muito boa. Então, 124 
Engenheira Lucíola, solicito que você faça a apresentação da Deliberação e solicito também a todos que 125 
permaneçam com os microfones desligados, esse controle é com você Lucíola, vou fechar o microfone e 126 
a câmera. “ Lucíola Guimarães Ribeiro, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD: “Ok, boa tarde, eu 127 
sou a Lucíola, vou falar um pouco sobre essa deliberação que “Indica prioridades de investimentos 128 
FEHIDRO 2021”. Foi colocado aí pelo Professor Jefferson, nosso Vice-Presidente, os trabalhos que 129 
foram realizados pela Câmara Técnica de Planejamento, da qual eu faço parte assim como o Jefferson, e 130 
vários integrantes aqui desse plenário, eu peço aí por gentileza, teve uns “Considerandos”, esse 131 
“Considerando” uma Deliberação COFEHIDRO nº 220 e COFEHIDRO nº 221 e essa “Ad Referendum”, 132 
que elas sejam excluídas porque por um lapso, a gente acabou não atualizando esses dados. Então o 133 
correto é Deliberação COFEHIDRO nº 232/2021, de 16/03/2021, que ‘dispõe sobre um plano de 134 
aplicação de recursos para o FEHIDRO/2021 da fonte CFURH. Eles fazem nessa deliberação uma 135 
distribuição dessa fonte de recursos para todos os comitês do Estado de São Paulo. Além disso nós temos 136 
a fonte “Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, não sei se todos sabem, mas nós começamos a cobrar 137 
de fato agora em abril, foram emitidos os boletos e a gente já deliberando recursos que virão desse saldo 138 
no final de dezembro. Então é a Deliberação CBH-SJD nº 233/2021 que aprova a aplicação da cobrança 139 
pelo uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio São José dos Dourados. São essas duas fontes de recursos 140 
que a gente vai considerar. No Artigo 1º ficam priorizados então os recursos referentes à compensação 141 
financeira, que foi a Prefeitura Municipal de Santa Fé do Sul, no PDC 5.1, lembrando que a gente segue 142 
o PA/PI e a deliberação de critérios, a gente pega essas ações que foram aprovadas no PA/PI Programa 143 
de Ações e Investimentos do Comitê, e as coloca na Deliberação de critérios no Anexo V. Então tudo 144 
isso foi tirado de lá, cujo empreendimento é “Controle de perdas em sistemas de abastecimento de água 145 
através de identificação de vazamentos não visíveis, não aflorantes e detectáveis por método acústico de 146 
pesquisa no Município da Estância Turística de Santa Fé do Sul”, dando aí R$ 244.711,35 FEHIDRO – 147 
modalidade não reembolsável. Na fonte de financiamento a gente tinha mais ou menos uns 600 mil, 148 
compensação financeira, e foram usados somente esses R$ 244.000,00. No Artigo 2º “as solicitações 149 
ficam priorizadas para o recebimento dos recursos financeiros do Orçamento FEHIDRO 2020, referente 150 
à Cobrança 2021, relacionados abaixo: a Prefeitura Municipal de Suzanápolis, PDC3.1, “Melhorias no 151 
Sistema de Esgotamento Sanitário”, Prioridade 1 R$ 170.000,00, e “Desassoreamento parcial da ETE 152 
para melhoria de eficiência do tratamento de esgoto do Município de Suzanápolis, Prioridade 2 R$ 153 
170.000,00, valor total de R$ 340.000,00 e a gente também tinha em torno de R$ 600.000,00 nesse item, 154 
sobrou também recursos. Aqui ficam inabilitados empreendimentos: Prefeitura Municipal de Auriflama, 155 
entrou com 3 empreendimentos e por não conseguir uma certidão, foi inabilitada; Prefeitura Municipal 156 
de Aparecida D`Oeste, “Obra de prevenção e contenção da erosão do solo e assoreamento dos corpos 157 
d`agua – Córrego do Boi, o empreendimento nem foi avaliado tendo em vista que a P.M. de Aparecida 158 
D`Oeste tem um contrato FEHIDRO que está com inadimplência técnica, com problema aí nesse 159 
contrato desde 2016, com problemas nos Agentes Técnico e Financeiro. Prefeitura Municipal de General 160 
Salgado, “Implantação de galerias de águas pluviais – Bacia do Rio São José dos Dourados”, R$ 161 
245.000,00, foi inabilitado por não atendimento à solicitação de complementação técnica; Prefeitura 162 
Municipal de Nova Canaã Paulista, “Infraestrutura Urbana – Galerias pluviais no Distrito de Socimbra, 163 
R$ 239.014,24, não atendeu ao Artigo 6º e não atendeu às solicitações de complementação técnica; 164 
Prefeitura Municipal de Palmeira D`Oeste, “Obra de prevenção e contenção da erosão do solo e 165 
assoreamento dos corpos d`agua – Córregos Coqueiral e São Domingos”, R$ 336.162,64 e Prefeitura 166 
Municipal de São Francisco, “Obra de prevenção e contenção da erosão do solo e assoreamento dos 167 
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corpos d`agua – Córrego do Coqueiro, Bairro Itapirema”, R$ 345.260,00, também não atenderam ao 168 
Artigo 6º e às solicitações de complementação feitas pela CT-PLA, lembrando que os habilitados, em 169 
conformidade com o M.P.O. vigente, os dados e informações gerados em estudos e projetos financiados 170 
com recursos FEHIDRO deverão ser disponibilizados. Parágrafo 1º :O produto final dos estudos e 171 
relatórios deverão ser protocolados junto à Secretaria Executiva, devendo ser por meio digital e 172 
impresso. Parágrafo 2º: Os tomadores de recursos deverão, sempre que houver interesse e viabilidade, 173 
apresentar os resultados em reuniões técnicas promovidas pelo CBH-SJD. Nós tivemos bastante 174 
problemas com isso porque a gente acabou fazendo ofícios solicitando e infelizmente a maioria acaba 175 
não enviando isso, então quando precisa as pessoas verificarem alguma coisa, alguma informação, a 176 
gente não consegue passar porque não chega até o Comitê. Fico à disposição se vocês tiverem alguma 177 
dúvida”. Sr. Vice-Presidente: “Muito obrigado Engenheira Lucíola, pela sua explanação, alguma dúvida, 178 
algum questionamento, por favor? Ok, maravilha, então vamos colocar em discussão, já que não há 179 
discussão, a gente está esperando alguém se manifestar, nenhuma manifestação, então vamos colocar 180 
agora em votação para aprovação. Quem estiver favorável, permaneça como está, os contrários por favor 181 
se manifestem, abstenções? Então aprovada a Deliberação que vai ter o número 240/2021.  Sem mais 182 
delongas vamos para o subitem “d”, 4.2 Deliberação CBH-SJD nº XXX/2021 de 22/06/2021, que 183 
“Aprova diretrizes e critérios para obtenção de recursos financeiros do FEHIDRO (Compensação 184 
financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados à UGRHI-18, referente ao ano de 185 
2021 – Saldo Remanescente”. De novo eu convido a Engenheira Lucíola para a apresentação dessa 186 
Deliberação”. Lucíola Guimarães Ribeiro, Secretária Executiva Adjunta do CBH-SJD: “Ok, obrigada, 187 
devido à sobra de um recurso aí, praticamente a metade, a CT-PLA, assim como a Diretoria do Comitê, 188 
entendem que a gente tem esse prazo para abrir e vamos abrir a fim de conseguir empreendimentos 189 
atender a esse pleito FEHIDRO 2021. Vou falar um pouco da deliberação, ela não mudou muito, é 190 
praticamente a mesma, a gente só alterou datas e as ações, aqui a gente cita a próxima que vai ser 191 
aprovada, que vai ser a dos prazos, diretrizes gerais, o prazo 23/06 a 24/08/2021 das 9:00 às 12:00 horas, 192 
na sede da Secretaria Executiva, se houver algum problema referente à pandemia, se agravar novamente, 193 
se acontecer algum problema a gente revê isso e pode fazer somente via e-mail e vocês enviam a via 194 
impressa pelos correios, mas caso isso aconteça a gente avisa, manda e-mail e coloca nas nossas redes 195 
sociais, lembrando que ainda esse ano vai ser apresentada uma via impressa e uma via digital pendrive, e 196 
também nós estamos um sistema que é o SIGAM, em que você cadastra todo o empreendimento 197 
também. Os documentos administrativos e técnicos separados, deverão seguir o Anexo I porque nós só 198 
temos tomadores aqui do Segmento Municípios, lembrando que todos os documentos devem ter a 199 
assinatura do representante legal, responsável técnico, isso implica em complementação técnica, então 200 
ficou o Anexo I, somente entidades municipais e municípios dessa deliberação, ficou a fonte de recursos 201 
para esse ano para esse segmento, os tomadores de recursos FEHIDRO devem se atentar para alguns 202 
modelos de termos de referência para estudos planos, projetos e ações financiáveis pelo FEHIDRO que 203 
estão disponíveis no site do SIGRH, nós também vamos enviar a todos os membros e colocando nas 204 
redes sociais, no site do CBH-SJD, é um trabalho que foi realizado com alguns agentes técnicos, fizeram 205 
uns manuais, uns roteiros, mas também não tem para todas as linhas. Então, para quem se aplicar, poderá 206 
utilizar. Falando das porcentagens de contrapartida, município de até 50 mil habitantes mínimo de 2%, 207 
acima de 50 mil até 200 mil 5% e acima de 200 mil 10%; Análise e classificação, a gente explica como a 208 
Câmara Técnica faz, se reúne, aquele trâmite que o Jefferson falou no início, nós temos também critério 209 
de desempate, proposta que apresenta maior percentual de contrapartida referente ao valor total da 210 
solicitação de recursos e a proposta com o menor número de complementações, e se persistir a Câmara 211 
define outro critério; aqui o Anexo I, Check-List, municípios e entidades municipais, lembrando que 212 
todos esses documentos devem ser colocados no SIGAM, está aqui, proposta eletrônica SINFEHIDRO 213 
2.0, então a gente divide bem aqui, documentos técnicos/documentos administrativos, e aqui é o Anexo, 214 
que na verdade a gente acabou mexendo, pegou o que sobrou das ações da prioridade referente  à 215 
deliberação passada (anterior), e nós colocamos aqui, nós temos então para essa 2ª chamada, PDC 3.4, 216 
prevenção de processos erosivos, meta do quadriênio ‘aprimorar sistemas de conservação do solo e 217 
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controle de erosão em ao menos 3 municípios, ação: execução de obras ou projetos que controlem a 218 
erosão do solo ou assoreamento dos corpos d`agua em áreas urbanas ou rurais, área de abrangência 219 
município, municípios com plano de drenagem ou plano de erosão elaborados, tem que serem enviados 220 
esses planos. Todos os municípios devem apresentar junto ao projeto prioritário, tem R$ 260.180,70, é o 221 
que sobrou da fonte cobrança, e referente à fonte CFURH, nós temos o item 3.3 – Sistema de drenagem, 222 
realizar melhorias no sistema de drenagem em amenos 2 municípios, execução de obras ou projetos de 223 
galerias de águas pluviais, de canalização de cursos d´agua em área urbana, obras indicadas no 224 
plano/estudo de drenagem e para projetos com necessidade de readequação/ampliação, todos os 225 
municípios apresentarem o plano junto ao projeto, R$ 245.000,00 e naquele PDC 3.4 tem aqui CFURH 226 
R$ 150.175,72. A gente lembra que o valor da cobrança pelo uso dos recursos hídricos está apoiada em 227 
cima de uma estimativa, caso aconteça algum problema a gente revê esse valor, que é muito difícil. 228 
Referente à fonte CFURH, se houverem empreendimentos cancelados, de acordo com a Deliberação 229 
COFEHIDRO “Ad Referendum” Nº 236/2021, de 17/05/2021, os valores do Anexo II deverão ser 230 
revistos. Nós temos dois municípios na nossa região que se não apresentar o processo licitatório e liberar 231 
a 1ª parcela até o início de agosto, esses empreendimentos serão cancelados. Se isso ocorrer, esses 232 
valores eles vêm para cá e a gente distribui aqui e altera esses valores para um valor um pouco maior. 233 
Mas isso no começo de agosto a gente já saberá e se tiver alteração, nós enviamos um e-mail para todos, 234 
essa estimativa. Aqui é o critério de pontuação, área de abrangência, apresentação de documentos, 235 
quantidade de projetos apresentados, grau de prioridade, contrapartida, orçamento coerente, cronograma, 236 
atendimento à estrutura do pleito, ganho ambiental e informações do Relatório SNIS. Tem alguns 237 
municípios que no Relatório de Situação a gente não tem informações. Aqui é o Anexo para substituir o 238 
Atestado de Regularidade Florestal (ARF/DPRN), aqui a estrutura mínima do pleito, Anexo VI a 239 
definição de ganho ambiental. É isso, passo a palavra para o Vice-Presidente”. Sr. Vice-Presidente: 240 
“Muito obrigado Lucíola, então continuando, nós vamos agora colocar para discussão, alguém gostaria 241 
de fazer alguma observação? Todos estão bem cientes do que está acontecendo? Muito obrigado, vamos 242 
colocar então para votação, quem está de acordo permaneça como está, os contrários por favor se 243 
manifestem, abstenções, então aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SJD nº 241/2021 de 244 
22/06/2021. Prosseguindo, agora no item 4, subitem ‘c’, 4.3 Deliberação CBH-SJD nº XXX/2021 de 245 
22/06/2021, “Fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando 246 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO/2021 – Saldo Remanescente. Agora vamos passar para a 247 
Engenheira Eliana, a Mestre em Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental, também em Gestão de 248 
Recursos Hídricos, para fazer a apresentação da deliberação. Engenheira Eliana, por favor, a voz e o 249 
vídeo são seus. Você está sem som”. Engenheira Eliana Cristina Mariano Nogarini tem a palavra: “Essa 250 
é a deliberação que vai fixar os prazos e procedimentos referentes às diretrizes e critérios que a Lucíola 251 
acabou de apresentar. Então, o prazo para protocolo, análise e hierarquização dessas solicitações, 252 
fizemos um calendário e de 23 de junho a 24 de agosto de 2021, das 9:00 horas até o meio-dia, é o 253 
prazo para protocolo dessas solicitações no site do SIGAM em que a pessoa tem que criar um cadastro, 254 
fazer um protocolo do seu empreendimento, e na sede da Secretaria Executiva do CBH-SJD, em São 255 
José do Rio Preto, por meio de expediente formal, apresentando também um ofício, uma via impressa + 256 
uma via digital em ‘cd’ ou pendrive. Como a Lucíola falou, se tivermos alguma divergência em relação à 257 
pandemia, nós podemos mudar esse critério e receber apenas de forma “online”. Até o dia 26/08 será a 258 
verificação e análise dos documentos administrativos das propostas, pela Secretaria Executiva, em 259 
conformidade com a Deliberação CBH-SJD nº 241/2021, aprovada agora mesmo. Até 27/08 a Secretaria 260 
Executiva vai enviar o pedido de complementação dos documentos administrativos aos tomadores. E até 261 
03/09, protocolo no SIGAM dessas complementações administrativas solicitadas e mais o protocolo 262 
através de uma via impressa e outra digital na Secretaria Executiva. Até o dia 10/09 serão as análises, 263 
avaliação, pontuação e hierarquização dos projetos pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação 264 
(CT-PLA) e no mesmo dia também será enviada pela Secretaria Executiva a solicitação de 265 
complementação técnica desses documentos técnicos que serão apontados pela Câmara Técnica de 266 
Planejamento e Avaliação (CT-PLA). E até 01/10 será o protocolo no SIGAM e na Secretaria Executiva 267 
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a via impressa e digital. Até o dia 07/10 a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PLA) vai 268 
fazer a análise, avaliação e a pontuação dos projetos, porque já terá recebido todas as complementações 269 
solicitadas. E nesse mesmo dia, 07/10, será a divulgação da proposta de priorização nos sites do CBH-270 
SJD e do SIGRH. Até 14/10 poderá ser protocolado na Secretaria Executiva os recursos referentes ao 271 
resultado final, ou seja, se algum tomador não concordar com a análise da Câmara Técnica, poderá 272 
apresentar recurso através de expediente formal em ofício, uma via impressa mais uma via digital que 273 
pode ser ‘cd’ ou pendrive. E até 18/10 a Câmara Técnica fará a análise desses recursos se alguém 274 
apresentar, e até 21/10 será a Reunião de Diretoria para apreciação desses resultados das análises feitas 275 
pelas câmaras técnicas e até 22/10 análise e divulgação final da proposta de priorização nos sites do 276 
Comitê e do SIGRH. E até 29/10 nossa reunião ordinária que aprovará a deliberação indicando então as 277 
prioridades. Toda a documentação necessária para obtenção de recursos estará disponível na Secretaria 278 
Executiva no DAEE de São José do Rio Preto e também no site do Comitê e a Diretora do CBH-SJD 279 
junto com a Câmara Técnica, de acordo com as necessidades, poderá propor, aprovar ou alterar ou 280 
incorporar ou excluir critérios estabelecidos na Deliberação CBH-SJD nº 241/2021, tendo em vista 281 
proceder a ajustes decorrentes tanto da pandemia ou de deliberações que possam vir do CRH ou do 282 
COFEHIDRO. Passo a palavra agora para o Presidente Jefferson, para colocar a deliberação em 283 
discussão e aprovação”. Sr. Vice-Presidente: “Ok, muito obrigado a Engenheira Eliana, pela sua 284 
apresentação, e vamos colocar em discussão. Alguém gostaria de fazer uso da palavra para fazer alguma 285 
colocação quanto ao mérito, quanto à forma... Bem, não havendo nenhuma discussão, alguém inscrito? 286 
Lucíola, acho que não, pode somente balançar a cabeça que a gente nem precisa abrir o microfone, 287 
vamos para a votação. Para a aprovação, por favor permaneçam como estão, votos contrários por favor 288 
se manifestem, abstenções, aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SJD nº 242/2021. 289 
Passamos agora para a Deliberação que gera a criação do Grupo Técnico de Turismo. 4.4 Deliberação 290 
CBH-SJD nº XXX/2021, de 22/06/2021, “Institui o Grupo Técnico de Turismo no âmbito do CBH-291 
SJD”. E aí de novo convido a Engenheira Eliana para fazer a apresentação dessa Deliberação. Com a 292 
palavra, Eliana Cristina Mariano Nogarini”. “Compartilhando a minha tela, essa deliberação vai instituir 293 
o Grupo Técnico do Turismo pelas Águas no âmbito do CBH-SJD. Considerando as atribuições legais 294 
que o Comitê de Bacia tem e considerando que se faz necessário um Grupo Técnico do Turismo pelas 295 
Águas para discussão e realização de levantamentos e pesquisas relacionadas às modalidades de 296 
ecoturismo, turismo náutico, turismo de pesca e fazer encaminhamento de propostas ao plenário do 297 
CBH-SJD, também considerando que os integrantes deverão ter familiaridade com o assunto, e que 298 
estejam disponíveis para participar das reuniões de trabalho com a frequência que for necessária, sempre 299 
que convocados. No Artigo 1º fica constituído no âmbito do CBH-SJD o Grupo Técnico do Turismo 300 
pelas Águas com a seguinte composição: 3 representantes do Segmento Estado, 3 representantes do 301 
Segmento Prefeituras e 3 representantes do Segmento Sociedade Civil. O 1º representante do Segmento 302 
Estado será o DAEE e agora nós deveremos eleger, através dos membros aqui presentes, mais dois 303 
representantes do Segmento Estado para compor esse Grupo Técnico do Turismo, alguém tem interesse? 304 
Lembrando que nós precisamos de mais dois do Estado, três das Prefeituras e três da Sociedade Civil” 305 
Um interlocutor: “Sou representante da SEARVO, Associação dos Engenheiros da Região de 306 
Votuporanga e me coloco à disposição no grupo da Sociedade Civil”. Neli Meneghini Nogueira: “Eu 307 
também me coloco à disposição, sou da Associação dos Engenheiros da Região de Jales (AERJ) e tem a 308 
Cooperativa, da AERJ ou a Cooperativa de Produtores”. “Rubinéia fica com uma das vagas do Segmento 309 
Prefeituras”. “CDRS, do Estado”. “Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Segmento 310 
Estado”. Eliana: “Alguém falou CBRN gente? ” “Eu falei CDRS”. Eliana: “Prefeituras já temos 311 
Rubinéia, temos mais alguma? ” “Lucíola, eu estou falando com o secretário de Turismo aqui de Três 312 
Fronteiras e ele falou que Três Fronteiras tem interesse, não sei quem está participando por Três 313 
Fronteiras...” Lucíola: “Nós temos um membro de Três Fronteiras, que é o... preciso verificar, nós temos 314 
sim” “É o Luiz” Lucíola: “Podemos colocar, se ele tem interesse, se você conversou com o prefeito, tudo 315 
certo” Alguém diz que colocaram Suzanápolis através do chat. Lucíola: “Ricardo, de Suzanápolis? ” 316 
“Pode colocar Suzanápolis como representante” Eliana: “Agora falta apenas um da Sociedade Civil” 317 
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Lucíola: “Eliana, a APRUPO tem interesse, está no chat, obrigada Alessandro Ferreira” Eliana: “Fica 318 
instituído no âmbito do CBH-SJD, o Grupo Técnico do Turismo pelas Águas, com a seguinte 319 
composição: representantes do Segmento Estado:  Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, 320 
Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável – CDRS e Secretaria do Turismo e Viagens do 321 
Estado de São Paulo. Representantes do Segmento Prefeituras: Rubinéia, Três Fronteiras e Suzanápolis e 322 
os representantes do Segmento Sociedade Civil são: SEARVO, AERJ e APRUPO. O Coordenador desse 323 
Grupo de Trabalho será escolhido entre seus membros na 1ª reunião do grupo e esse Coordenador poderá 324 
convidar técnicos, especialistas, membros representantes do Poder Público ou da iniciativa privada, para 325 
participar das reuniões, para prestar informações e colaborar com as atividades. E esse Grupo de 326 
Trabalho, explicando que quando nós temos uma câmara técnica, esta faz parte do Comitê por prazo 327 
indefinido e os Grupos de Trabalho têm um tempo de duração determinado, então esse Grupo de 328 
Trabalho terá duração até o final deste Biênio, ou seja, até 31/03/2023. Todas as reuniões deverão ser 329 
registradas por meio de memórias e listas de presença. Passo a palavra para o nosso Presidente Jefferson, 330 
para por em discussão e votação” Lucíola: “Peço a palavra, parece que tem alguém com a mão erguida, 331 
abaixou...” Eliana pergunta se está tudo certo. Ana Carolina de Souza Francisco pede a palavra: “Eu 332 
gostaria de falar rapidamente só para corrigir o nome da Secretaria, está Secretaria de Turismo do 333 
Estado, o certo é Secretaria de Turismo e Viagens do Estado”.  Sr. Vice-Presidente: “Então está todo 334 
mundo ciente do que foi criado agora, um Grupo de Trabalho, acho que eu falei de novo câmara Técnica, 335 
peço desculpas, Grupo de Trabalho de turismo pelas Águas no nosso Comitê de Bacia. Realmente depois 336 
de 10 anos, acho que é uma boa ouvinte, a gente tem aí um avanço para o Comitê. Bem, para votar, 337 
coloco em discussão, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não havendo colocações a serem 338 
feitas, vamos partir para a votação. Por favor, quem é pela aprovação, permaneça como está, os 339 
contrários por favor se manifestem, abstenções? Então aprovada por unanimidade e passará a ser a 340 
Deliberação CBH-SJD nº 243/2021, de 22/06/2021. Finalmente, para acabarmos aí o item ‘4’ subitem 341 
‘e’, nós temos a criação do Grupo Técnico de Águas Subterrâneas e de novo eu chamo a Engenheira 342 
Eliana para fazer uma breve explanação breve sobre essa Deliberação. 4.5 Deliberação CBH-SJD 343 
XXX/2021, de 22/06/2021; “Institui o Grupo Técnico de Águas Subterrâneas (GT-AS) no âmbito 344 
do CBH-SJD. Eliana: “Essa Deliberação vai instituir o Grupo Técnico de Águas Subterrâneas que vai 345 
ter a sigla GT-AS, só para ficar mais fácil e o objetivo é discutir e realizar levantamentos no sentido de 346 
preservar a qualidade e quantidade de águas subterrâneas para abastecimento público, industrial e a 347 
agrícola na área de atuação do CBH-SJD e fazer encaminhamento de propostas ao plenário do CBH-348 
SJD. Também considerando a importância do conhecimento de dados hidrogeológicos, tanto de 349 
qualidade quanto de quantidade, na tomada de decisões no âmbito do CBH-SJD, destacadamente na 350 
elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica, que logo nós teremos a sua reformulação e Relatórios 351 
Anuais de Situação dos Recursos Hídricos. Também considerando que os integrantes deverão ter 352 
familiaridade com o assunto e que estejam disponíveis para participar das reuniões de trabalho com a 353 
frequência que for necessária, sempre que forem convocados. No Artigo 1º: Fica constituído no âmbito 354 
do CBH-SJD, o Grupo Técnico de Águas Subterrâneas, com a seguinte composição: também, como na 355 
formação do grupo anterior, teremos 3 representantes do Segmento Estado, 3 das Prefeituras e 3 da 356 
Sociedade Civil. Já temos o DAEE representando o Estado, mais alguém se interessa? Lembrando que 357 
esse é um assunto muito importante” “Eliana, CDRS” Eliana: “Mais alguém? Era tão importante que a 358 
SABESP participasse, mas não está na reunião. CETESB também” Jefferson: “Secretaria de Saúde” 359 
Eliana: “Secretaria de Saúde, o Zambon está aqui, não está? ” “Estou” Eliana: “Não quer participar, 360 
Zambon? É de águas subterrâneas! ” Zambon: “Pode ser” Eliana: “Tem quantidade e qualidade” 361 
“Potabilidade” Jefferson fala da portaria nova para Zambon, que foi editada e reeditada” Eliana: “Agora 362 
o Segmento Prefeituras, considerando que a maior parte das cidades do nosso Comitê são abastecidas 363 
com água subterrânea, acredito que a maioria das prefeituras aqui devam ter interesse em participar desse 364 
Grupo Técnico.” Jefferson: “Só quem tem água em abundância e que nunca faltou água que não vai 365 
participar” Eliana: “Pelo menos teoricamente, não é Jefferson? “ “Na teoria tudo funciona... “ Eliana: “É 366 
isso que esse grupo vai ter a missão especial de verificar se realmente... “  Jefferson: “Vamos lá 367 
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Suzanápolis, lá eu sei que tem 10 poços “ Neli: “Principalmente, no meu ponto de vista, aqueles que 368 
fazem a captação autônoma, porque eles de uma certa maneira, quem tem a SABESP joga a 369 
responsabilidade em cima dela, agora os autônomos têm um compromisso maior e mais preocupante 370 
com a coisa” Jefferson: “ Essa Neli é uma sábia, sempre com essa ‘sapiência’, sempre com a coerência, e 371 
quanta dedicação ao Comitê, muito obrigado Neli, excelentes palavras. Vamos ver aí as pessoas que têm 372 
interesse”. Eliana: “Jefferson, você falou de Suzanápolis porque ela estava se oferecendo ou você estava 373 
sugerindo? “ Jefferson: “Não, eu estou tentando fazer como quando a gente está em aula, fulano 374 
responda, sicrano... ...problemas com água, vai ter agora um poço, também nenhuma manifestação?“ 375 
Ricardo: “Boa tarde, Ricardo, pode colocar Suzanápolis”  Lucíola: “No bate-papo tem alguém, é o 376 
Instituto Ambiente em Foco? “ “É Sociedade Civil? Estamos ainda nas prefeituras, bota a UNESP aí” diz 377 
Jefferson. Lucíola: “Gente, desculpa, o Instituto IAF não pediu, foi um erro aqui” Jefferson: “Então bota 378 
a UNESP em primeiro aí, eu que pedi para criar esse negócio” Eliana: “Então, precisamos de mais duas 379 
prefeituras, e mais dois da Sociedade Civil, Santa Fé do Sul não quer participar? “ José Andreu, de Santa 380 
Fé do Sul: “Pode colocar aí, Lucíola” “Eliana, desculpe, eu estou como Ítalo aí, é que eu não consegui 381 
entrar no meu chat aqui, estou no nome do meu filho, meu nome é Evaldo e sou da Associação dos 382 
Engenheiros de Votuporanga – SEARVO, estou como convidado, eu faço parte do Grupo Técnico de 383 
Saneamento, a Associação pode entrar aí? “ Eliana: “Vocês podem, são membros” Evaldo: “O titular é o 384 
Rafael, que entrou no Grupo de Turismo” Eliana: “Agora a gente está titulando as entidades, aí  através 385 
de ofício a entidade vai indicar quem ela deseja que seja o representante dela, podendo ser qualquer 386 
pessoa que ela indique. “ Neli: “Eu vou colocar a AERJ, eu acho que ela tem interesse, se alguém tiver 387 
interesse a gente pode ver isso aí, se ninguém tiver interesse, tudo bem, a AERJ vê para colocar alguém”. 388 
Eliana: “Então fechamos” “Jefferson: “AERJ é de onde mesmo? “ “De Jales, Associação dos 389 
Engenheiros da Região de Jales”. Eliana: “Então ficou instituído: os representantes do Segmento Estado 390 
são o Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE, CDRS e Secretaria de Saúde. Representantes 391 
do Segmento Prefeituras: Suzanápolis, Rubinéia e Santa Fé do Sul. Representantes do Segmento 392 
Sociedade Civil: UNESP, SEARVO – Associação dos Engenheiros de Votuporanga e AERJ – 393 
Associação dos Engenheiros da Região de Jales. O Coordenador desse Grupo será escolhido na primeira 394 
reunião que houver entre os seus membros e esse coordenador terá a liberdade para convidar técnicos, 395 
especialistas, membros e representantes do Poder Público, da Sociedade Civil ou da iniciativa privada 396 
para participar de suas reuniões, prestar informações e colaborar com as suas atividades. E a duração 397 
desse Grupo também será até o término desse Biênio, que será em 31/03/2023. As reuniões deverão ser 398 
registradas por meio de memórias e listas de presença. Passo a palavra agora para o nosso Vice-399 
Presidente Jefferson, para colocar essa deliberação em discussão e votação”. Sr. Vice-Presidente: 400 
“Pessoal, então eu gostaria de colocar em discussão, se ninguém tem nada a falar eu tenho uma coisa a 401 
falar. O grande problema da nossa região, a gente sempre está com os nossos planos de bacia, sempre se 402 
diz “nós temos muita água”, pode até olhar, nós temos muita água, mas quem está na ponta está com 403 
dificuldade de água. O produtor rural está com dificuldade de água, aquelas pessoas que moram na parte 404 
periurbana das cidades estão com dificuldades de água. Essa dificuldade se arrasta, só para vocês terem 405 
uma idéia, desde 1960, que a primeira vez que teve seca aqui na região. E aí começaram a perfurar poços 406 
e mais poços, e a gente tem um número de poços e eu posso dizer a vocês que temos mais de mil poços 407 
perfurados e isso dentro da legalidade, fora os poços clandestinos. Então é necessário que a gente faça 408 
uma busca de soluções para isso, para usar essa água com parcimônia para não secar nem as nossas 409 
nascentes e nem os nossos córregos, para não termos problemas. Então é necessário que a gente faça 410 
uma investigação e busquemos estas soluções, então eu acredito que seja muito importante para a nossa 411 
região, podem acreditar nisso, a criação desse GT, que já veio tarde, porque a gente já tem muitos 412 
problemas. E o problema não vai ser perfurando poço mais profundo não, vai ser controlando, usando 413 
com parcimônia a água. Isto posto, eu coloco agora para votação e possível aprovação, os favoráveis 414 
permaneçam como estão, os contrários por se manifestem, abstenções, aprovada por unanimidade a 415 
Deliberação CBH-SJD nº 244/2021, de 22/06/2021, que cria o Grupo de trabalho em termos de estudos 416 
de água subterrânea. Agora passamos a palavra ao Gustavo”. Gustavo Antonio Silva, Secretário 417 
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Executivo do CBH-SJD: 5 – Outros Assuntos “Obrigado Professor Jefferson, nesse momento abro para 418 
manifestações do plenário, caso alguém queira se manifestar, está aberta a palavra”. Jefferson pede a 419 
palavra: “Realmente o que eu tenho a falar é o seguinte, é uma honra mais uma vez poder conduzir essa 420 
plenária, essa reunião, o convite que me foi feito há alguns anos atrás para participar como Vice-421 
Presidente desse Comitê muito me honrou, a gente sempre está trabalhando por esse Comitê, agradeço 422 
mesmo a todos vocês estarem aqui com os seus tempos das suas vidas, que é a coisa mais importante que 423 
a gente tem, a vida, estarem aqui nos ajudando nisso. Esses dois grupos técnicos que foram criados são 424 
de suma importância para esse Comitê, eu acho que é um grande avanço, eu solicito também a todos aqui 425 
participantes, que tentem, se empenhem em verificar o que já foi colocado pelo Comitê, pela Secretaria 426 
Executiva, pela propositura dos projetos, para melhorar esses projetos, porque a gente tem que fazer com 427 
que esse Comitê progrida, que ele realmente avance, é um Comitê que precisa sair ainda de um passo 428 
que ele está dando muito lentamente, ele precisa avançar, se alavancar nas suas propostas e ações. Então 429 
era isso que eu gostaria de manifestar aqui e dizer para vocês que a palavra está aberta a vocês, o Comitê 430 
somos nós, não é o Professor Jefferson, não é a Lucíola, o Comitê são as prefeituras, as organizações 431 
técnicas, as organizações civis, os usuários, nós é que fazemos o Comitê. O Comitê é tripartite, onde as 432 
pessoas venham aqui,  e colocam as suas opiniões, colocam até as suas críticas, elas podem e serão muito 433 
bem vindas, então na posição hoje de Vice-Presidente do Comitê, estando à frente desta reunião, eu 434 
gostaria de colocar isso para as senhoras e para os senhores. A gente tem uma equipe técnica restrita, 435 
porém muito coesa e muito competente. Podem acreditar nisso e agradeço realmente por estarem nesse 436 
plenário hoje e gostaria de ouvi-los também a respeito disso, porque a gente tem muito prefeito novo 437 
aqui, muito membro novo, e eu gostaria de ouvir as expectativas de vocês” Sílvia Andreu, de Jales 438 
interrompe a fala do Professor Jefferson: “Boa tarde gente, é a Sílvia de Jales, o Grupo Técnico de Águas 439 
Subterrâneas que acabou de ser formado, eu até não me manifestei, eu sou da Prefeitura de Jales, sou 440 
Engenheira Agrônoma, porque eu não me manifestei na verdade com relação à Prefeitura de Jales, na 441 
verdade a impressão que dá é que o grupo só vai discutir com relação às cidades, a parte urbana, não vão 442 
abordar a zona rural. Então, se esses trabalhos forem direcionados apenas à zona urbana, eu gostaria de 443 
participar desde o Grupo Técnico de Águas Subterrâneas também fosse abordar a zona rural, porque aqui 444 
em Jales a gente tem problemas, que nem o Sr. Jefferson falou aqui, os produtores estão sem água, tudo 445 
isso daí, então se nesse Grupo Técnico for abordada a zona rural, eu gostaria de participar dele, se ainda 446 
der tempo de ser colocada a Prefeitura de Jales. Agora se for abordada zona urbana, problemas de falta 447 
d`agua, aí não, porque eu gostaria que fossem abordados os problemas da zona rural, que são 448 
gravíssimos, a falta de água e a gente tem utilizado os nossos maquinários para limpeza de tanques 449 
diariamente e aí entra esse problema, que o Sr. Jefferson falou da falta d`agua para os produtores rurais, 450 
então é essa a minha manifestação e se houver tempo ainda da Prefeitura de Jales participar, desde que 451 
nesse Grupo Técnico sejam abordados também assuntos relacionados à zona rural. Obrigada, era isso 452 
que eu tinha para colocar”. Gustavo: “Mais alguém? “ Sr. Vice-Presidente: “Eu levantei mais uma a mão 453 
para poder responder à Silvia. Então Sílvia, nunca se pensa somente na questão urbana, porque a água 454 
que chega na área urbana tem uma interconexão com a área rural. Esses poços que estão sendo 455 
abastecidos aí na região de Jales, toda a nossa região, são mais profundos, o coitado do produtor rural 456 
tem um poço mais raso e aí a água não está chegando mais para ele, porque o aquífero mais profundo, 457 
por declividade, faz com que não haja mais essa água. Em nenhum momento um estudo pode ser 458 
pautado simplesmente em regiões urbanas, ele tem que ser pautado na bacia e na área de contribuição 459 
daquele aquífero, daquele quadrante que a gente vai estudar. Então é assim, regimentalmente já foi 460 
fechado o Grupo, se eu estiver errado por favor me corrijam, mas você pode participar das reuniões, elas 461 
nunca são fechadas, as reuniões de câmaras técnicas e de grupos de trabalho não são fechadas. Nunca se 462 
fechou porta para ninguém, nem quando era presencial e muito menos agora, porque o que a gente não 463 
faz muito é liberar, porque existem pessoas e pessoas, existem hackers e tudo o mais, é por isso que não 464 
se libera tanto, mas a Sociedade Civil que é quem nos banca, a todos aqui, ou parte de nós, é prestigiada 465 
inclusive os governos de municípios, então fique à vontade para participar das nossas reuniões, elas são 466 
divulgadas, existe uma publicização disso tudo segundo a lei que nos rege, que ainda é a Constituição 467 
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Federal, então a gente faz esse tipo de convite não só a você, Sílvia, como representante da Prefeitura de 468 
Jales, mas todos os presentes. Em nome do Comitê eu posso falar e acredito que não estou equivocado na 469 
minha palavra não. Muito obrigado” Lucíola: “Só para concluir, Jefferson, como a gente votou, eu 470 
acredito que a gente pode deixar a Prefeitura de Jales como suplente.  Gustavo, Eliana, Márcia, a gente 471 
tem feito isso nas outras deliberações, não é? Eliana: “Concordo”. Márcia: “Coloca como suplente”. 472 
Perfeito, diz Jefferson. Gustavo também concorda. Sr. Vice-Presidente: “Isso não quer dizer que você só 473 
precise ir quando o seu titular não for, isso é assim, eu sei porque quando a gente estava no Grupo de 474 
Trabalho em Brasília, no Conselho Nacional, começou no Conselho, antes de ser conselheiro nacional, 475 
como suplente eu ia, porque eu tinha vontade de trabalhar. O que falta muito, às vezes a pessoa coloca o 476 
nome dela e não tem vontade nenhuma de trabalhar, esse é grande problema nacional”. Lucíola diz que o 477 
Sr. Evandro pediu a palavra. Evandro, Secretário de Turismo de Rubinéia: “Boa tarde a todos, Lucíola, 478 
hoje eu quero cumprimentar a todos no seu nome, em nome de todas as mulheres participantes do nosso 479 
Comitê de Bacia, o Professor Jefferson o nosso grande mestre, sempre dando uma ‘aula’ aqui. Estou 480 
muito feliz hoje, professor, com a criação dessa câmara técnica, Grupo de Trabalho, a gente está 481 
acostumado falar em câmara técnica, esse nosso Grupo de Trabalho do Turismo, acho que é o que 482 
faltava aí no nosso Comitê de Bacia, nós que somos uma região turística muito grande, temos várias 483 
estâncias presentes aqui na região, inclusive o meu ‘xará’ que é também Secretário de Turismo lá da 484 
Prefeitura de Três Fronteiras, que está presente na reunião, é presidente da nossa RT, a Entre Rios, uma 485 
RT recém criada que tem muito a contribuir com a nossa Bacia, nós estamos com vários grupos 486 
discutindo essa questão das águas, nós temos o pessoal do turismo náutico, nós temos hoje um grupo de 487 
trabalho grande discutindo essa questão de chegar nas cidades pelos rios,  trocar as estradas pelos rios, eu 488 
acho que tem muito a nos ajudar, é um dia muito feliz, tenho certeza que nós vamos colher desse GT aí 489 
que nós acabamos de criar. Queria até aqui..., se o Evandro quiser se manifestar aí, o meu xará de Três 490 
Fronteiras, gostaria que ele dissesse algumas palavras e falasse em nome da nossa RT aqui, Entre Rios, 491 
mas estou muito feliz e um grande abraço a todos e um bom trabalho para todos nós”. Sr. Vice-492 
Presidente: “Muito obrigado Evandro pelas suas palavras, e foi você que fez criar o Grupo Técnico de 493 
Águas Subterrâneas, porque esse GT eu brigo para ter faz um tempo e diziam que era o momento, tinha 494 
que vir alguém do turismo para poder criar dois, cria um, cria, dois, Evandro, por favor, Secretaria de 495 
Turismo...”. Rafael Luiz Salerno, SEARVO: “Boa tarde, em nome da SEARVO – Associação dos 496 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga, hoje é a minha primeira reunião e 497 
ficamos muito honrados e também de representar, junto com as câmaras técnicas do turismo e das águas 498 
profundas(?), enfim, gostaria de colocar a nossa associação à disposição do Comitê e falar que nos 499 
sentimos honrados em fazer parte dele. Obrigado! ” Sr. Vice-Presidente: “Você não quer fazer parte de 500 
um dos dois grupos criados não? Aproveito e já faço o convite mais extenso, mesmo como suplente”. 501 
Rafael: “A gente já entrou”. Sr. Vice-Presidente: “É a idade, a pessoa vai ficando velho como eu, vai 502 
ficando senil, perdão”. Eliana: “Eu fui até conferir, porque quem falou estava no nome de Ítalo, lembra, é 503 
essa a confusão”. Lucíola: “No chat, se for conveniente, colocar a APRUPO na suplência do Grupo 504 
Técnico de Águas Subterrâneas, vamos acrescentar então como suplente”. Sr. Vice-Presidente: “Colocou 505 
quem como suplente? “ “APRUPO, no Grupo de Águas Subterrâneas, o Alessandro”. Sr. Vice-506 
Presidente: “Uma fala que é José, outra fala que é Alessandro...” Lucíola: “É APRUPO E APRUMA, 507 
APRUPO é o Alessandro e APRUMA o Sr. José”. Eliana pede desculpas pelo erro. Sr. Vice-Presidente: 508 
“Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Marilsa não? Olha eu cutucando a Marilsa, está sem 509 
som”. Alguém avisa que o Evandro de Três Fronteiras está com a mão levantada” Evandro de Rubinéia 510 
avisa que teremos dois ‘Evandros’ agora. Lucíola: “Evandro, você está sem som não estamos 511 
conseguindo ouvi-lo’. Sr. Vice-Presidente: “Evandro R. está sem som aí, mas é exatamente isso que a 512 
gente quer, fomentar a discussão, que as pessoas realmente falem aqui, se exponham e se expressem, de 513 
uma maneira boa, salutar, discutam, mesmo que tenham divergências, de uma forma ordeira, com 514 
urbanidade e bem salutar. Essa é a minha nova versão, não é Marilsa, bem mais calmo, a Neli também 515 
vai falar isso, mas é isso, eu estou muito satisfeito com as participações aí, as pessoas abrindo o 516 
microfone, alguém mais? “ Lucíola: “Evandro, quer tentar? Põe mais perto consegui ouvir um 517 
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sonzinho...Estamos ouvindo muito baixinho, podemos seguir? Depois você pode se manifestar pelo chat. 518 
O Evandro é Secretário de Turismo de Três Fronteiras”. Sr. Vice-Presidente: “Seja muito bem vindo 519 
Evandro, e espero que você faça um bom trabalho também nesse GT de Turismo, aliás, todos nós”. 520 
Rafael Salerno, SEARVO, intervém: “Lucíola, eu não sei se Três Fronteiras está no Comitê aí do Grupo 521 
Técnico do Turismo, mas fica aqui a minha sugestão, conheço o trabalho do Evandro e sei da 522 
competência dele, e recomendo aí colocá-lo na posição de suplente, que eu acho que ele vai gostar de 523 
fazer parte desse Grupo”. Evandro, Rubinéia: “Ele já está no Grupo, o Município de Três Fronteiras está 524 
representado lá. Professor, aproveitando que eu entrei aqui no meio da conversa, essa semana eu fui 525 
procurar aqui na região se tinha GAEMA, e para surpresa nossa, não tem GAEMA na nossa região aqui, 526 
na nossa Bacia. Não sei se algum Promotor de Justiça participa aqui da nossa Bacia ou alguma coisa 527 
nesse sentido, eu falei com o pessoal do GAEMA da Bacia do Piracicaba, que me falou que não tinha 528 
GAEMA ainda na nossa região, tem alguém do GAEMA que a gente poderia convidar para participar? 529 
Seria importante”. Sr. Vice-Presidente: “Lucíola? Na verdade é assim, esse Comitê está aberto à 530 
participação de convidados, se você conhece pessoas e caso queira fazer o convite, fique à vontade, não 531 
há nenhum óbice com relação a isso”. Lucíola: “O GAEMA seria o quê, Sociedade Civil? “ Evandro: 532 
“Não, porque é Promotoria. “ Lucíola: “É Estado. Como o Jefferson falou, a participação, ter direito a 533 
voz, podemos fazer o convite, fica em aberto, e para um próximo biênio a gente pode fazer o cadastro e 534 
toda essa questão de ser parte do plenário”. Sr. Vice-Presidente: “Muito bem explicadinho. Então, mais 535 
manifestações? Gustavo, eu volto a palavra para você” “Posso completar mais um negocinho, DR. 536 
Jefferson? É que surgiu uma dúvida aí, é que o meu nome, eu não consegui entrar hoje na reunião com o 537 
meu computador, entrou com o nome do meu filho, por isso que está Ítalo Fernandes, mas o meu nome é 538 
Evaldo Dias Fernandes, sou de Votuporanga, sou Engenheiro Sanitarista, da Associação dos 539 
Engenheiros (SEARVO), era só isso para completar, para ficar bem esclarecido”. Sr. Vice-Presidente: 540 
“Registrado, está registrado”. Marilsa, PEIXE-SP, pede a palavra: “Boa tarde a todos, eu peço mil 541 
desculpas, odeio entrar atrasada mas eu postei aqui no chat que eu tive uma emergência médica na 542 
família, eu tive que ajudar a socorrer, e aí com pesar assim, eu cheguei uma hora atrasada, eu gostaria de 543 
fazer parte, pelo que eu peguei aqui, como suplente, se possível, do Grupo Técnico de Turismo, é 544 
possível ainda ou não?” Sr. Vice-Presidente: “Sim, é possível sim”. Marilsa: “Até porque nós temos 545 
algumas questões muito pontuais aqui no reservatório, em relação aqui no Guanabara, por exemplo, 546 
vários rancheiros denunciando a má qualidade da água, que a água está “verde” em cima, está com 547 
centímetros até e a responsabilização disso vem direto para a piscicultura porque é o que está aparente 548 
entre os contribuintes da poluição das águas do nosso reservatório e é o fica ali em cima e está todo 549 
mundo vendo, mas eu quero lembrar aqui que toda a piscicultura praticada aqui no reservatório está 550 
dentro dos parâmetros legais permitidos pela Agência Nacional das Águas e Saneamento, onde foi 551 
fixado um modelo matemático, o senhor conhece muito bem como é que é, para a manutenção da 552 
qualidade das águas ali. Agora os outros “atores” aí que contribuem para a poluição: esgotos domésticos, 553 
agrícolas e industriais não têm o mínimo de controle sobre essa situação, e nós muitas vezes somos 554 
penalizados por isso. E esta questão da poluição das nossas águas pode afetar todas as outras atividades e 555 
quero lembrar também que o nível da água do reservatório está baixando consideravelmente, só no 556 
Município de Três Fronteiras, que tem uma lei municipal, o Secretário pode dizer aí, pelo menos tinha, 557 
eu não sei se foi revogada, uma lei que proíbe o plantio de cana ali, eu tive a informação que apenas uma 558 
pessoa solicitou 13 outorgas para irrigação da plantação de cana, que a gente sabe que o consumo das 559 
águas na irrigação é absurdo, numa crise hídrica que a gente está vivendo, muito acentuada por 2 anos 560 
seguidos, e o uso das águas para irrigação termina diminuindo bastante o volume, a capacidade de 561 
renovação da água está muito baixa, então é muito importante a gente ter essas discussões sob todos os 562 
aspectos que contribuem aí para a poluição das nossas águas que vão desembocar diretamente na questão 563 
turística que pode ser muito prejudicada por causa disso”. Sr. Vice-Presidente: “Ok Marilsa, muito bem 564 
colocado, o grande problema Marilsa, que eu vejo, é que não é a primeira, não é a segunda nem será a 565 
última, eu falei de fazer uma moção lá em Brasília, política de água tem que ser uma política de Estado, 566 
não de governo, nós estamos falando aí, desde 2001 com problemas, e uma coisa também é estar tudo no 567 
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papel bonitinho que a 9433, que fala que o primeiro uso é abastecimento público e dessedentação animal, 568 
mas infelizmente a parte monetária fala mais alto. Isso é uma coisa que a gente tem que ter uma posição, 569 
esse Comitê, essa Bacia Hidrográfica já foi penalizada muito por isso, ela continua sendo penalizada 570 
muito por isso. As decisões de gabinete não olham pessoas, só olham números, números por trás de 571 
números em vez de pessoas, essa que é a realidade, eu te agradeço muito e a sua contribuição é muito 572 
bem vinda como sempre foi. Muito obrigado Marilsa, mais alguém, gostaria de fazer uso da palavra? “ 573 
Gustavo Antonio Silva, Secretário Executivo do CBH-SJD: “Eu acho que não tem mais ninguém. Então, 574 
antes de eu agradecer aqui, eu quero dizer a todos que é uma honra fazer parte tanto aqui da Diretoria da 575 
Bacia Turvo Grande do DAEE e Secretário Executivo desse tão importante Comitê da nossa região, 576 
também quero agradecer a presença de todos os membros, a presença do Prefeito José Luiz Gava, nos 577 
estivemos, eu e a Lucíola em visita a ele, para tirar dúvidas dele e do município, quero também 578 
agradecer a presença do Prefeito Roberto de Dirce Reis, e agradecer a presença de todos. É um imenso 579 
prazer fazer parte e tenho a certeza de que cada membro aqui tem a sua parcela de contribuição para o 580 
nosso Comitê. E o nosso Comitê só tem a ganhar, não é Professor Jefferson, que está aí há bastante 581 
tempo, a Eliana, a Lucíola, a Márcia, todos aí envolvidos e que sabem a importância do nosso Comitê, 582 
ainda mais nesse momento que estamos vivendo, um momento de escassez hídrica muito grande que 583 
viremos sofrer, mas eu tenho certeza absoluta que temos membros muito capacitados para a gente ter 584 
uma solução, um plano para a gente atender. Muito obrigado a todos aí pela presença, parabenizar a 585 
Lucíola pelo trabalho e passo a palavra para o nosso Professor e Vice-Presidente Jefferson”.  Sr. Vice-586 
Presidente: “Muito obrigado, Gustavo. Bem, isso aqui faz parte do Comitê, não é Marilsa, mas o que nós 587 
temos a dizer, agradecer, eu pretendo aqui enquanto Vice-Presidente, Presidente que eu fui há um tempo 588 
atrás, com a vacância do Prefeito de Jales, tornar o Comitê uma coisa menos engessada, as pessoas 589 
chegam aqui todo mundo meio assim, mas aqui não é o momento, não é isso que a gente quer, a gente 590 
quer um trabalho proativo, um trabalho onde todo mundo pense na coisa mais importante depois da 591 
saúde, óbvio, para manter a saúde precisa de água, seja a saúde real do seu corpo, seja a saúde mental do 592 
seu corpo, temos aqui os “Evandros’, vamos falar assim no plural, que é a parte do turismo, a parte onde 593 
você vai ver o quê, o reservatório, o rio, contemplar isso, ter um pouco de ‘leveza’ na alma diante disso 594 
tudo que nós estamos passando, então é exatamente isso, água para a gente beber, água para a gente 595 
cultivar, para podermos nos alimentar, então é isso que a gente precisa ver a água, então eu falo isso aqui 596 
para os jovens, como o Rafael, tem idade para ser meu filho, até a Lucíola tem idade para ser minha 597 
filha, e o Gustavo também que super jovem e abraçou isso aqui, teve que se inteirar de tudo isso, teve 598 
que entrar num negócio e dizer “Espera aí, o que eu estou vendo aqui, onde eu estou pisando?”, e teve 599 
um apoio muito grande dessas mulheres muito fortes aí, não podemos esquecer a Márcia Brunca 600 
também, que minha orientanda, está vendo, eu tenho um ‘dedo’ na formação dessas pessoas todas, ele 601 
estava aí apagadinha, agora está brilhando aí, a Márcia Brunca, que é uma mulher muito guerreira 602 
também, não esqueço a dissertação dela, foi muito importante para o Turvo Grande também, então é 603 
isso, contribuições das senhoras e dos senhores para a melhoria desse Comitê. Agradeço imensamente 604 
realmente a todas e a todos vocês, eu não gosto de enfatizar isso, mas são homens e mulheres que fazem 605 
a diferença. Isso é muito importante que a gente fale. 6 – Encerramento: Com isso, agradecendo a 606 
presença dos senhores e das senhoras, eu me despeço e declaro essa reunião encerrada, mais uma 607 
agradecendo muito, espero que todos se cuidem e que em breve nós todos tenhamos sido vacinados, 608 
estejamos com saúde, não tenhamos perdas de familiares e amigos, coisa que a gente teve aqui de alunos, 609 
é uma coisa que dói muito para a gente isso, então agradeço, só tenho isso para dizer, não a palavra mas 610 
a empatia por todos vocês. Então é isso Marilsa, você chegou atrasada mas participou e bem”. Lucíola: 611 
“Antes de encerrar, todo mundo abrindo a câmera para a gente tirar uma foto para colocar nas nossas 612 
mídias sociais, para divulgação da nossa reunião”. Essa Ata foi redigida na íntegra por Antônio Roberto 613 
de Jesus, Assessor Técnico III do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE e vai assinada pelo 614 
Secretário Executivo e pelo Vice-Presidente do CBH-SJD.     615 
  616 
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