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Ata Completa da 67ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, realizada por vídeo conferência, 1 

em 30/09/2022.  2 

Relação dos Membros do Plenário Presentes 

                      

                        ENTIDADE 

  

              REPRESENTANTE 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

DAEE / BTG 

Luís Henrique Gomes 

Departamento de Águas e Energia Elétrica 

DAEE / BTG 

Eliana Cristina Mariano Nogarini 

Secretaria de Estado da Saúde / Centro de 

Vigilância Sanitária / Grupo Vig. Sanit. Jales 

José Carlos Zambon 

Secretaria da Fazenda e Planejamento / Del. 

Regional Tributária / Posto Fiscal Jales  

Evandro Careno 

Secretaria da Fazenda e Planejamento / Del. 

Regional Tributária / Posto Fiscal Jales  

José Antonio Caetano 

Prefeitura Municipal de General Salgado Tayana Zago Scaldelai 

Prefeitura Municipal de Santana da Ponte 

Pensa 

Ana Caroline S/P 

UNESP – Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (Câmpus de Ilha Solteira) 

Jefferson Nascimento de Oliveira 

Sindicato Rural de Santa Fé do Sul Emerson Ronaldo Assí 
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Relação dos Convidados Presentes: 

 

                     ENTIDADE 

 

                REPRESENTANTE 

DAEE / BTG Márcia Regina Brunca Garcia 

DAEE / BTG Maria Cecília de Andrade 

DAEE / BTG Wendel Edson Silva 

DAEE / BTG Antonio Roberto de Jesus 

DAEE / BTG Fábio Francisco Mota de Sousa 

SAAE Ambiental – Santa Fé do Sul José André do Nascimento 

SAAE Ambiental – Santa Fé do Sul Lígia Martins Alves Felipe  

   1 – Abertura: Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2022, através de vídeo conferência, 4 
às 14h: 30 min o Sr. Vice Presidente do CBH-SJD e representante da UNESP Ilha Solteira, Prof. 5 
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Jefferson Nascimento de Oliveira faz uso da palavra: “Boa tarde a todos, todos me ouvem bem, então 6 
primeiramente gostaria de solicitar que fechem os seus respectivos microfones para não haver 7 
microfonia nem interferência, e começo agradecendo a todos os senhores e senhoras aqui presentes, 8 
dando o nosso boa tarde, que sejam todos muito bem vindos à 67ª Reunião Ordinária do CBH-SJD. 9 
Informamos que a Coordenação da videoconferência está sendo realizada pela Secretaria Executiva deste 10 
Comitê e para o bom andamento dos trabalhos, os membros e convidados deverão seguir as seguintes 11 
orientações: mais uma vez recomendo que fechem os seus microfones, a gente está ouvindo barulho no 12 
celular, não sei se é daqui do meu mas eu acho que é de alguém, grato. Quando um membro entrar na 13 
reunião, deve procurar no chat colocando o seu nome e a entidade que representa. Quando ele for 14 
convidado desta reunião, não for membro efetivo e nem representante de membro devidamente 15 
documentado, deverá entrar e se colocar como convidado, então tem o nome também e a referida 16 
entidade. Para solicitar participação oral o membro deverá solicitar por mensagem de texto para que seja 17 
registrado por meio do chat disponível na plataforma teems. Para a aprovação das atas, informamos que 18 
elas serão submetidas à apreciação dos membros com direito a voto e será aberta a discussão para 19 
posteriormente ser colocada em votação. Na votação os favoráveis permanecerão como estão e apenas os 20 
contrários e as abstenções devem se manifestar via chat, colocando o nome e a entidade que representam, 21 
que são contrários ou que se abstêm. Eu também faço uma menção aqui nessa nossa reunião ao 22 
representante José André, que é do sistema lá de águas e esgoto de Santa Fé do Sul, que está aqui 23 
representando o Presidente deste Comitê, o Prefeito de Santa Fé do Sul. Através de você José André, eu 24 
cumprimento o Prefeito Evandro Farias Mura, que está impossibilitado de participar da nossa plenária. 25 
“Passo a palavra ao nosso Secretário Executivo do CBH-SJD, Engenheiro Luís Henrique Gomes.”  Com 26 
a palavra o Secretário Executivo do CBH-SJD, Engenheiro Luís Henrique Gomes: “Obrigado Jefferson, 27 
uma boa tarde a todos os participantes desta 67ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, gostaria de ar boas 28 
vindas a todos os membros do Comitê, dizer que é muito prazeroso estar aqui participando junto com 29 
vocês e a gente fazer com que esse Comitê se levante e seja mais forte, seja mais representativo e 30 
participativo. Dito isso, eu devolvo a palavra ao Professor Jefferson, nosso Vice Presidente, para a 31 
continuidade dessa reunião.” Sr. Vice Presidente: “Muito obrigado Luís Henrique Gomes pelas suas 32 
palavras, eu acho que todos nós aqui estamos com o mesmo ímpeto de melhorar esse Comitê e realmente 33 
se nós não conseguirmos, eu até falei isso no ENCOB, esse Comitê ser uma referência, pelo menos a 34 
gente vai tentar com que ele seja uma referência. Eu acredito que tem mais algum microfone aí ligado, 35 
pelo menos eu estou ouvindo barulho, não sei se é o seu Luís ou de alguém, mas vamos lá. Então eu faço 36 
a abertura dos trabalhos, e faço essa menção que segundo o nosso Estatuto descreve, a 1ª chamada é com 37 
a presença de 50% mais um do total de votos, presença mínima de 21 membros votantes. Decorridos 30 38 
minutos, (é isso mesmo, é 21 para nós ou é 13 para nós? 21 é para o Turvo Grande?)” Eliana responde 39 
que é 13 mesmo... Sr. Vice Presidente: “Então houve um equívoco aqui, 13 é na segunda chamada.” 40 
Eliana: “O segundo (1ª chamada) era 20, 50% mais um, e na segunda chamada que é o caso agora 13, 41 
mínimo de 1/3.” Sr. Vice Presidente: “Nós temos isso, aí é que está...” Márcia Brunca: “Não, a gente está 42 
com 5 membros.” Sr. Vice Presidente: “Mas podemos continuar nesses termos?” Eliana: “Podemos 43 
Jefferson, a gente pode fazer uma alteração depois no Estatuto porque só consta 1ª e 2ª chamadas, e 44 
acrescenta-se essa 3ª chamada então, que já é o caso de outros comitês que têm esse inciso na redação do 45 
Estatuto, que passando mais meia hora, se não tiver nem 1/3, então faz-se com o número de pessoas que 46 
estiverem presentes na plenária.” Sr. Vice Presidente: “É bom que seja registrado isso para não haver 47 
nenhum óbice e nenhuma obstrução aos trabalhos aqui a serem realizados. Muito bem. Então 48 
esclarecidos todos, alguma dúvida? Não, todo mundo concorda? Então nesse momento declaro aberta a 49 
67ª Reunião Ordinária do CBH-SJD com a presença de 5 membros. No segundo ponto da nossa 50 
reunião, a 2 – Leitura e aprovação das Atas Executiva e Completa da 66ª Reunião Extraordinária 51 
do CBH-SJD, a ata já foi disponibilizada para que todos tenham conhecimento, e neste momento 52 
passamos para a aprovação das Atas Executiva e Completa da 66ª Reunião Extraordinária do CBH-53 
SJD. Solicitamos a dispensa da leitura das atas considerando que as Minutas das mesmas foram 54 
encaminhadas a vocês e disponibilizadas no site do Comitê em 19/08/2022.  Fica aberta para 55 
manifestações sobre estas atas, caso alguém queira. Colocando em votação, os favoráveis permaneçam 56 
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como estão, os contrários se manifestem, aprovadas as Atas Executiva e Completa da 66ª Reunião 57 
Extraordinária do CBH-SJD. E agora passo de novo a palavra ao Engenheiro Luís Henrique Gomes, 58 
Secretário Executivo desse Comitê para fazer os Informes da Secretaria Executiva. 3 – Informes da 59 
Secretaria Executiva: Luís Henrique Gomes, Secretário Executivo do CBH-SJD com a palavra: “Pois 60 
não Jefferson, iniciamos aqui os Informes, o CBH-SJD realizou audiências públicas com o intuito de 61 
apresentar e consultar os membros e a população da UGRHI-18 quanto à “Revisão e Atualização do 62 
Plano de Bacia Hidrográfica da fase de prognóstico” A apresentação foi dividida por setores: no dia 63 
16/08 o tema foi Saneamento, dia 17/08 o tema foi Agropecuária e no dia 18/08 o tema foi Indústria. 64 
Continuando, o CBH-SJD participou do XXIV ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de Bacias 65 
Hidrográficas), que aconteceu de 22 a 26/08/2022 em Foz do Iguaçu – PR, cujo tema foi “Gestão da 66 
Água e Responsabilidade de Todos”, cujos objetivos foram discutir o peso dos comitês nos temas e 67 
desafios materializados nos eixos do ENCOB, refletir sobre o papel dos comitês enquanto instância de 68 
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, trazer ferramentas metodológicas para a 69 
atuação dos comitês, compartilhar experiências e práticas de referências em torno dos principais temas 70 
do Encontro e construir estratégias de fortalecimento dos comitês no Sindicato Nacional dos Comitês – 71 
SINGREH. Gostaríamos novamente de ressaltar a divulgação nas redes sociais do Comitê onde estamos 72 
sempre atualizando as informações referentes aos trabalhos desenvolvidos e informações voltadas aos 73 
recursos hídricos. Para quem possui informações nessa temática e quiser contribuir conosco, basta enviar 74 
e-mail para comitesjd@gmail.com e aí essas informações serão divulgadas. Esses foram os Informes que 75 
nós tínhamos para agora e retorno a palavra ao Professor Jefferson para as deliberações.”  Sr. Vice 76 
Presidente: “Muito obrigado Luís mais uma vez, posso tecer alguns comentários, também a gente 77 
participou do ENCOB, foi o maior ENCOB até o momento, tanto presencial como também híbrido, o 78 
nosso Comitê esteve presente, inclusive com a apresentação de trabalhos de membros deste Comitê, 79 
trabalhos a respeito do que vem sendo tentado solucionar, dentro do que a gente tem visto aqui dos 80 
nossos problemas, e também eu gostaria de fazer um breve comentário sobre o que foi relatado a nós 81 
quando da revisão e atualização do Plano da Bacia Hidrográfica na fase prognóstico. Nós temos aí em 82 
2023 algumas diretrizes a serem tomadas, eu acredito que ficou bem claro para todos que participaram, 83 
isso está gravado também, quem quiser participar, digo, quem quiser assistir, participação já foi, verificar 84 
isso em nosso site, não é Eliana, deve estar lá disponível, a situação do nosso Comitê de Bacia, da nossa 85 
Bacia Hidrográfica, da nossa UGRHI, não é mais aquele céu de brigadeiro, não é mais aquela questão 86 
“Ah, temos água abundante e tudo o mais”, não, isso aí é a primeira vez que é relatado e confirmado por 87 
números, e nós estamos numa situação crítica, eu acho que não preciso nem falar, não é José André, você 88 
tem sentido isso aí sendo um morador e trabalhando diretamente com água em Santa Fé do Sul, você 89 
sente isso como toda a nossa Bacia sente isso. Mas agora está confirmado em números, então eu acredito 90 
que a partir de 2023 novas diretrizes e novos paradigmas sejam incorporados nesse Comitê para que 91 
tenhamos uma melhoria ou pelo menos uma tentativa de melhoria de usar com mais parcimônia o nosso 92 
recurso hídrico para evitarmos problemas futuros. Bem, isto posto, agradeço mais uma vez ao Luís, pelos 93 
comentários e sigo agora com a questão das 4 – Deliberações: “Nós teremos apenas uma deliberação, 94 

que vai ser colocada hoje 4.1 - DELIBERAÇÃO CBH-SJD nº 259/2022 de 30/08/2022 “Indica 95 
prioridade de investimento para projeto de demanda induzida da Operacionalização da Sala de 96 
Situação da UGRHI 18, visando a distribuição dos Recursos do CFURH - FEHIDRO 2022”; Eu 97 
convido a Engenheira Eliana para apresentar essa Deliberação.” Eliana Cristina Mariano Nogarini, 98 
Engenheira do DAEE de Jales: “Boa tarde a todos, o objetivo dessa nossa plenária de hoje é a indicação 99 
das prioridades de recursos FEHIDRO, Saldo Remanescente, em que, como vocês pode estar vendo na 100 
tela, nós recebemos esse Ofício do CRHi, que é o Conselho de Recursos Hídricos, e nós temos até o dia 101 
10/09/2022 para fazer essa indicação, ou seja, para essa Deliberação estar aprovada, por isso que nós 102 
estamos nessa reunião hoje para aprovar ou não esta indicação de investimento e ela tem que ser 103 
publicada e enviada ao CRHi até o dia 10/09/2022. Vou compartilhar com vocês, vocês estão vendo já 104 
esse quadro? Conforme vocês podem ver, esses são os valores que nós recebemos e que nós temos 105 
disponível nessa segunda chamada, o saldo das indicações era de R$ 851.322,10, nós tivemos um retorno 106 
de R$ 106.636,91, então para a nova indicação nós temos um total de R$ 957.959,01 para ser indicado 107 
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até o dia 10/09/2022. Esta é a Deliberação, vocês estão conseguindo ver? Essa Deliberação está 108 
considerando a Deliberação COFEHIDRO N° 239/2021, de 14/12/2021, que indicou o prazo para a 109 
gente fazer a indicação dos investimentos, considerou também a Deliberação CBH-SJD Nº 258/2022, de 110 
25/05/2022, em que nós colocamos todos os itens e critérios mínimos para a criação de uma Sala de 111 
Operacionalização da Sala de Situação da UGRHI – 18 e também consideramos os programas do 112 
PPA da SIMA (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo) para o Quadriênio 113 
2020/2023, ou seja, essa ação então é uma ação prevista nesse Quadriênio. Também foram considerados 114 
os trabalhos realizados pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do SJD, nos dias 13/07, 01/08 115 
e 08/08/2022 em que foram analisados todos os documentos protocolados pelos tomadores. Nós tivemos 116 
apenas um tomador, a FUNDAG e a Câmara Técnica então, através dessas 3 reuniões, avaliou toda a 117 
documentação para verificar se estava de acordo com o Edital que estabelecia os critérios mínimos para a 118 
criação dessa sala de situação. Artigo 1º: “A solicitação priorizada para o recebimento dos recursos do 119 
CFURH – FEHIDRO 2022, para projeto de demanda induzida da Operacionalização da Sala de 120 
Situação da UGRHI-18 relacionada abaixo: PDC 2, Sub PDC 2.5, Redes de Monitoramento e Sistemas 121 
de Informação Sobre Recursos Hídricos, Tomador FUNDAG, Empreendimento SS-Sala de Situação no 122 
CBH-SJD e Monitoramento de Recursos Hídricos Agro Hidrológicos, Valor Financiado R$ 851.322,10, 123 
Contrapartida R$ 50.190,00, Valor Global R$ 901.512,10, ou seja,  vai sobrar ainda um saldo de R$ 124 
56.446,00 que é um valor em que não era possível fazermos uma nova indicação porque não atinge o 125 
valor mínimo, então esse valor volta para o CRHi. Então eu coloco agora essa Deliberação em votação, 126 
ela já foi enviada com antecedência a todos os membros, para uma prévia análise, e eu volto a palavra 127 
agora para o nosso Vice Presidente Jefferson.” Sr. Vice Presidente: “Mais uma vez muito obrigado 128 
Eliana, e com relação a isso eu gostaria de tecer alguns comentários, essa Sala de Situação não é 129 
simplesmente uma sala de situação. Ela também, como devem ter visto as senhoras e os senhores, 130 
também versa sobre a instalação de novos postos de monitoramento para a nossa Bacia e se tudo correr 131 
bem, a incorporação dos dados que a UNESP tem, o Professor Tangerino trabalha com esses dados já faz 132 
algum tempo,  estão também presentes na nossa Bacia e numa área periférica dela, para que nós 133 
tenhamos mais informações também a respeito de como está a nossa climatologia quantitativa e 134 
qualitativa em termos da água. Então eu também gostaria de expressar isso, agradeço mais uma vez à 135 
Engenheira Eliana pela apresentação da Deliberação, coloco aqui em discussão, alguém gostaria de fazer 136 
algum comentário? Ok, agora eu coloco em aprovação, os favoráveis permaneçam como estão, os 137 
contrários por favor se manifestem no chat, escrevendo o seu nome e a entidade que representa e também 138 
que são contrários, e as abstenções da mesma forma. Não havendo nenhum voto contrário e nenhuma 139 
abstenção, consideramos então aprovada a Deliberação que passa a ter o nº 259/2022. “Passo agora 140 
mais uma vez, a palavra ao Secretário Executivo Luís Henrique Gomes.” Com a palavra, Luís Henrique 141 
Gomes: 5.0 Outros Assuntos: “O item 5 da nossa pauta aqui são Outros Assuntos. Não temos nada 142 
relatado mas, nesse momento nós podemos fazer uma abertura aos participantes para alguma 143 
manifestação que quiserem fazer a respeito do Comitê ou um assunto pertinente a essa nossa reunião. 144 
Portanto, abro aí a palavra a quem tiver interesse em comentar sobre algum assunto. Ok, não havendo, 145 
antes do encerramento, antes de passar a palavra para o Jefferson para o encerramento, só agradecer a 146 
presença do nosso querido José André, que está “brigando” aí com o abastecimento de água em Santa Fé 147 
do Sul mas está tendo sucesso, a previsão de inauguração do poço é quando José?” José André do 148 
Nascimento, Superintendente do SAAE Ambiental Santa Fé do Sul com a palavra: “Ô Luís, tudo bem, só 149 
está faltando botar na tomada na realidade, o poço está pronto já, os resfriadores já estão instalados, só 150 
estamos na iminência aí de um cubículo na parte de energia que já foi comprado e está pago, está tendo 151 
um certo atraso na entrega desse cubículo, mas estamos em contagem regressiva, que esse poço entre em 152 
operação, todos nós sabemos aí, vocês já acompanharam a nossa luta de tentar fazer uma gestão de estar 153 
acabando com essa crise hídrica, que afeta não só Santa Fé do Sul mas todo o Estado e o Brasil aí, e esse 154 
poço veio ao encontro..., esse poço que eu digo, Professor Jefferson e todos que nos assistem, o Gustavo, 155 
o Luís Henrique, toda a equipe do DAEE, Eliana, o pessoal, nós podemos dizer que o DAEE é o “pai do 156 
poço”, o projeto foi elaborado pelo DAEE de Araraquara, teve todo o acompanhamento do Luís 157 
Henrique, todo o diagnóstico, a Eliana também participou desse processo conosco, é um sonho que está 158 
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se tornando realidade, então a gente com muita alegria vamos estar convidando todo mundo para o 159 
lançamento da pedra fundamental, Luís, você já está convidado, e mais uma vez a gente agradece aí em 160 
nome do Prefeito Evandro Mura, todos os participantes, o Prefeito infelizmente não pôde estar presente, 161 
tive a incumbência de estar representando ele aqui, muito obrigado aí pela participação de todos, só 162 
quebrando o protocolo aí Professor Jefferson, quero dizer que também faz parte do Comitê, nós 163 
estivemos na semana passada, na quarta-feira na Secretaria do Meio Ambiente na premiação do 164 
Município Verde Azul, dos 645 municípios, 78 tiveram notas superior a 80, Santa Fé do Sul teve a nota 165 
de 82,62, dentre os 78 ficamos aí na 56ª posição, tem muita coisa para melhorar, bastante coisa para 166 
fazer para a próxima gestão, e o mais importante, no quesito “sustentabilidade” Santa Fé do Sul teve nota 167 
10 e município sustentável, nós somos o 1º município do Comitê da Bacia do São José dos Dourados no 168 
quesito sustentabilidade. Então a gente trouxe esse prêmio Governador André Franco Montoro, versão 169 
2022, nós sabemos que tem um desafio para ir para 2023, vamos ‘vestir a camisa’, melhorar a equipe, a 170 
Lygia que está nos ouvindo que a interlocutora do Programa Município Verde Azul aqui de Santa Fé do 171 
Sul, juntamente com o Wagner Bolian, o Secretário Hortêncio, então trouxemos aí para a nossa Bacia 172 
nota 10 em sustentabilidade. Mais uma vez deixo aí o meu abraço a todos e o abraço do Prefeito e 173 
Presidente do Comitê Evandro Farias Mura. Tenham todos uma boa tarde.” Sr. Vice Presidente: “Boa 174 
tarde José André, continue conosco e mande essa informação em termos de imagem e de link para que 175 
seja divulgado no nosso Comitê, nas nossas mídias sociais, nas nossas redes sociais, porque eu acho que 176 
é importante, não é Eliana, é o que eu sempre falo dentro da UNESP, a gente faz muito e pouco aparece. 177 
Por exemplo, eu estou sabendo disso agora, estou aqui vizinho de vocês e3m Ilha Solteira e não sabia 178 
disso. Se a gente tivesse isso em mãos, poderíamos até colocar, o nosso Comitê de Bacia tem esse tipo de 179 
coisa junto à plenária do Fórum Paulista de Comitês de Bacias, então a gente precisa e deve contar, que a 180 
gente depois faça uma circular, Eliana, Luís Henrique, se for de bom alvitre para vocês, uma circular ou 181 
um ofício com as informações, fazer tipo um resumo, não sei se vocês concordam comigo, das melhores 182 
práticas, do que foi feito no nosso Comitê em 2022 que temos aí um ano de gestão, primeiro ou segundo 183 
ano de gestão do prefeito junto conosco? Eu queria saber isso porque eu acho que prestar contas junto à 184 
sociedade, é o segundo? Prestar contas à sociedade entendeu José André, por exemplo você vai 185 
inaugurar ainda esse ano, esse poço profundo, quantos metros deram? 1.264 metros de profundidade e 186 
com a temperatura da água em 45° C e vazão de 400 m3 /hora. É tomar cuidado depois com a 187 
manutenção que você sabe que ele tem carbonato de cálcio, vide aí o próprio Solo Sagrado que é um 188 
poço que deu muito problema lá em Rio Preto, porque as pessoas acham que pode usar, mas a gente tem 189 
que usar de modo parcimonioso, de modo racional, e aí é uma coisa muito importante a ser colocada 190 
como um fator..., vocês viram Eliana e Luís, não sei se vocês têm pessoal para fazer isso, mas é uma 191 
coisa que eu quero muito grande não, que eu gostaria, estou sugerindo fazer um “briefing”, 2022 – 192 
realizações do Comitê, o que o Comitê fez, porque todo mundo sabe aqui, está gravando, esse Comitê já 193 
foi muito..., bateu-se muito nesse Comitê, agora a gente tem que estar fazendo as coisas de maneira 194 
proativa em função da sociedade que nos mantém, a sociedade paulista aqui do Noroeste Paulista. Então 195 
eu acho que é de muito bom tom, viu José André, falar isso com o prefeito, também realizações de 196 
saneamento, falar aí com relação a isso para a gente poder destacar, colocar isso nas redes sociais, para a 197 
gente poder realmente destacar, não sei, eu estava falando isso para a UNESP também, teve uma reunião 198 
com todos os coordenadores da UNESP, agora a gente preside uma comissão lá dentro, para a gente 199 
fazer isso, rede social acho que todo mundo vê, e se todo mundo na rede social está tão bem, porque o 200 
Comitê não pode estar bem? Todo mundo está só maravilhas, não é Eliana e Luís? “Todo mundo só 201 
coloca que está alegre, vamos fazer isso com o nosso Comitê também.” José André pede a palavra: “Só 202 
para registrar também, sobre isso se quiser falar alguma coisa a respeito, outra ação aí muito importante 203 
que nós conseguimos junto ao FEHIDRO e ao DAEE, é o desassoreamento da nossa represa de captação. 204 
Estive há uns 20 dias atrás no DAEE em São José do Rio Preto, nós estamos com a Ordem de Serviço na 205 
mão para fazer o desassoreamento da nossa represa de captação. É um trabalho também em parceria com 206 
o DAEE, não é Eliana e Luís, se vocês quiserem falar alguma coisa também... É uma ação muito 207 
importante, que eu me lembro, já estou aqui há praticamente 27 anos, que se tentou essa dragagem com a 208 
Drag-Line que o DAEE está mandando para a gente, para esse trabalho de desassoreamento da nossa 209 
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represa de captação. Aproveitar que o poço vai entrar em funcionamento e nós vamos fazer esse 210 
desassoreamento.” Sr. Vice Presidente: “Vai parar um sistema e colocar o outro...” José André: 211 
“Exatamente, só não fizemos ainda por conta de que o poço não entrou em operação, não é Luís?” Luís 212 
Henrique: “Isso, nós incluímos o município no Programa Rios Vivos, um programa de desassoreamento 213 
do Governo do Estado, que contempla as prefeituras com os serviços de limpeza e desassoreamento de 214 
cursos d´agua e represas também. Então nós estivemos aí e falamos com o José, verificamos o local e 215 
tem uma represa que é utilizada para a captação de água para abastecimento e como o José já falou, já 216 
tem Ordem de Serviço para iniciar os serviços, estamos aguardando apenas a operação do poço para 217 
iniciar o abastecimento da população com a água do Aquífero Guarani e interromper um pouquinho a 218 
captação superficial para procedermos à limpeza e aí eles terão 2 mananciais para explorar e com isso, 219 
minimizar muito, até encerraria o problema de abastecimento no município, então esse é o 220 
encaminhamento agora dessa relação do DAEE com o Município de Santa Fé do Sul.” Sr. Vice 221 
Presidente: “Então, é muito bom saber disso e indo por esse caminho, você tem muita foto, filme curto, 222 
tem coisa para ser colocada, e na posição que a gente está de Vice Presidente do Comitê, a gente pede 223 
que você faça isso, encaminhe para o DAEE para que seja feita essa divulgação, que é uma parceria 224 
Governo do Estado/Governo Municipal para a melhoria da quantidade e qualidade da distribuição de 225 
água no município. Outro fator que você não colocou mas que eu sei, a gente defendeu o município que 226 
o município deveria fazer e houve verba também desse Comitê para isso, é a questão da auscultação da 227 
sua rede para verificar as perdas.” José André: “Bem lembrado, Professor.” Sr. Vice Presidente: “É o 1° 228 
município que...” José André interrompe: “Foi licitado a semana passada.” Sr. Vice Presidente: “Por 229 
favor, vá lá com a sua equipe, porque isso não é propaganda enganosa, é propaganda real, que deve ser 230 
feita e deve ser divulgada e servir de exemplo aos outros que têm uma perda significativa e que sabem 231 
que devem fazer esse tipo de situação. Então a gente nunca conversou pessoalmente, você sabe disso, 232 
acho que eu não encontrei você ou foi pouquíssimo em uma reunião, eu não me recordo porque eu estou 233 
ficando velho, então eu me esqueço dessas coisas, mas eu espero ir a Santa Fé, se você fizer o convite e 234 
eu puder participar também a gente participa, porque eu acho isso muito importante e o Comitê tem que 235 
mudar a sua feição. “Vamos começar pelo município que está à beira do Rio Paraná, na barranca ali, no 236 
finalzinho do São José dos Dourados, mas que vale a pena ser replicado esses bons exemplos, com 237 
relação à água.” José André novamente: “Só para ilustrar aí e ratificar as suas palavras, Professor, 238 
gratidão que o Município de Santa Fé do Sul tem para com o Comitê, quantas ações aí nós conseguimos, 239 
eu sempre aprendi com o Professor Jefferson que nós precisamos de bons projetos, muitas vezes está o 240 
recurso aí e não aparecem os projetos e Santa Fé tem feito, eu acredito, bons projetos, tanto é nós 241 
estamos sendo agraciados com esses..., esses são os resultados dessas ações que nós somos gratos por 242 
todo o processo aí do Comitê, recursos do DAEE, o desassoreamento, agora das perdas de água, são 243 
ações que nós estamos fazendo em conjunto com o Comitê.” Eliana C.M. Nogarini: “José André, nós 244 
agradecemos o reconhecimento, realmente a gente procura fazer um trabalho sério mas nem sempre é 245 
reconhecido, e a gente voltou de uma pandemia, estamos trabalhando nessa parte social, pública agora, e 246 
eu concordo extremamente com o Jefferson, a gente pode divulgar mais sim os nossos trabalhos, até 247 
como uma forma de incentivo para um maior engajamento das outras prefeituras, principalmente na 248 
questão dessa nova obra em Santa Fé do Sul, nós vamos divulgar mais sim, com mais atenção,  249 
obrigada.” José André: “A Lygia está também on-line aí, está autorizada viu, fique à vontade. Nossa 250 
Diretora de Meio Ambiente e nossa parceira como interlocutora do projeto.” Sr. Vice Presidente: “E eu 251 
vou colocar mais ainda, vou encher mais a sua bola, você vai sair daqui, sabe o sapo cururu? Inchado de 252 
tanta coisa boa que eu vou falar, tem uma outra coisa também que é uma ação que esse Comitê bancou 253 
em Santa Fé do Sul que foi o saneamento rural, lembra disso? Eu queria saber, se for possível 254 
obviamente, enquanto Câmara Técnica de Planejamento, que aprova ou não os projetos, como é que está 255 
isso, como é que essas fossas mudaram a feição, já que a Lygia não abriu a câmera ainda e que está no 256 
Meio Ambiente, sabe que uma das maiores dificuldades do país é o saneamento rural. Então, que essa 257 
ação aí que foram 20, olha só como eu me lembro, foram 20 fossas sépticas colocadas a 3.500 reais cada 258 
uma, e aí ver como é que está isso, entendeu, porque a gente tem falado isso dentro do Comitê. A gente 259 
faz, a gente banca, a gente financia e o ‘day after’, o dia depois, como é que fica, como é que está a 260 
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manutenção disso, como é que estão as pessoas em relação a isso? Então é muito bom que seja gravado 261 
porque depois todo mundo abre a câmera e vai tirar aquela foto bonita Eliana, que eu tiro o óculos, 262 
também o Luisinho vai fazer assim para não passar o cabelo branco, nem parece ter cabelos brancos, 263 
olha como é que eu trato o nosso Diretor, Luisinho..., meu Deus do céu, Luís, Engenheiro Mestre Doutor 264 
Luís Henrique Gomes. Bem, mas vamos lá, mas essa ação também eu queria resgatar, porque é uma ação 265 
que a gente deve tentar fazer de uma forma um pouco diferente, com aquelas fossas que são da 266 
EMBRAPA, e a gente está agora, para vocês terem uma idéia, uma aluna fez esse desenvolvimento, o 267 
Luís sabe, a gente já conversou com ele e a Eliana também, para a gente tentar disseminar isso junto com 268 
a UNESP e o PROFIAGUA, para os municípios na rede de saneamento rural. Então, sabe aquelas fossas 269 
José André, que você faz as 4, depois faz o uso da água cinza, então é um caminho que eu acho que é 270 
importante no meio rural para que essas pessoas não contaminem o lençol (freático) e evitem problemas 271 
também na nossa rede pública de saúde.” José André: “Professor, todas essas ações que o senhor citou, 272 
vamos estar encaminhando e a Lygia vai me ajudar nisso, o Wagner..., todas essas ações que nós estamos 273 
fazendo...” Sr. Vice Presidente: “Muito bom, parabéns ao município por ter essa visão e parabéns pelo 274 
prêmio também e vamos em frente, somente melhorando, somente dignificando aqui o nosso Comitê de 275 
Bacia. Bem, agora voltando à parte de roteiro, em nome aqui da Presidência do Comitê de Bacia do São 276 
José dos Dourados, eu agradeço imensamente a presença de todos, ah, perdão, alguém mais gostaria de 277 
abrir para alguma manifestação? Vamos todo mundo rezar que talvez a gente tenha um Doutorado em 278 
Recursos Hídricos e Saneamento aqui na nossa UNESP, um Doutorado profissional. Se a CAPS aprovar 279 
o nosso projeto, deve entrar em funcionamento no final de 2023. É gratuito, é bom frisar isso, onde 280 
poderemos ter a Dra. Eliana Cristina Mariano Nogarini, o Dr. Luís Henrique Gomes, você não tem o 281 
Doutorado, só o Mestrado, não é Luís? A Dra. Márcia, já pensou todo mundo virar doutor aqui no 282 
Comitê de Bacia? Ia ser motivo de júbilo para nós todos. Bem, então é isso, a UNESP está aqui mais 283 
uma vez como parceira de todos, nós queremos também instituir a Extensão que a UNESP tem com os 284 
seus alunos para todos os municípios, isso é uma coisa que eu estou tentando fazer dentro da nossa 285 
Instituição, depois eu quero conversar com isso para 2023 alinhar com todos vocês, dos alunos 286 
começarem a fazer extensão com relação a recursos hídricos e outras tantas metas que nós temos dentro 287 
da UNESP, 6.0 Encerramento: Agradeço mais uma vez a todos aqui presentes, e declaro como 288 
encerrada a 67ª Reunião Ordinária do CBH-SJD, muito obrigado a todos. Essa Ata foi redigida na 289 
íntegra por Antonio Roberto de Jesus, Assessor Técnico III do DAEE e vai assinada pelo Secretário 290 
Executivo e pelo Presidente do CBH-SJD.                                       291 
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