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Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2020, nas dependências do CETEMSA, em S.J Rio Preto - SP, 
realizou-se a 69ª Reunião Ordinária do CBH-TG, registrando-se a participação de 54 pessoas, entre 
representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado, conforme “Relação dos Membros do 
Plenário Presentes” apresentada, Prefeitos Convidados e Convidados. 1. Composição da Mesa 
Dirigente: a Secretária Executiva Adjunta passa a fazer uso da palavra: “Boa tarde a todos, são 14 horas 5 

do dia 05/08/2020, não temos quorum ainda para dar inicio à 69ª Reunião Ordinária, que será realizada 
em 2ª chamada. A reunião começará às 14:30h. 2. Abertura: Antes de dar início aos protocolos dessa 
videoconferência, lembro a todos que essa reunião estava marcada para dia 30, porém foi cancelada, 
devido à triste notícia do falecimento do nosso Amigo, Diretor e Secretário Executivo, Tokio Hirata que 
lutava contra um câncer e faleceu nesta quinta-feira (30), foi Secretário Executivo dos Comitês de 10 

Bacias, dos Rios Turvo e Grande e do Rio São José dos Dourados.  Foram 53 anos de profissionalismo 
dedicados por Tokio ao crescimento do DAEE e principalmente na implementação das ferramentas de 
Gestão de Recursos Hídricos na área da Diretoria da Bacia Turvo Grande, como a instalação deste 
Comitê em 1995 e a Implantação da Cobrança em 2018 e propõe 1 minuto de silêncio. Declaramos 
aberta essa reunião com a presença de 30 membros votantes e explicando quais os procedimentos que 15 

serão adotados durante a videoconferência. 3.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 
COMPLETA E EXECUTIVA DA 68ª R.E DO CBH-TG: Colocadas em discussão, em votação, 
aprovadas as atas da assembléia anterior. 3.1 INFORMES DA S.E.: No dias 12/05 e 19/06/2020, a 
Secretaria Executiva do CBH-TG participou das reuniões online: Dias 12/05 e 19/06/2020 com a CRHi 
sobre “acompanhamento das ações do PA/PI 2020/2023; Dia 29/05/2020, Reuniões Procomitês; Dia 20 

17/07/2020 Webinar: “Ocorrência de nitrato em aquíferos do Centro-Oeste Paulista, apresentado pelo 
IG/SIMA e o IPT. 3.2 INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: Kátia da CT-EA fala sobre os 
trabalhos da CT-EA e a proposta de agendar uma Reunião para retomar a discussão sobre a análise dos 
questionários da CT-EA que foram enviados as PMs da nossa Bacia para fazer o levantamento de ações 
e divulgação dos programas que estão sendo implementados na nossa Bacia na área de Educação 25 

Ambiental e também darmos continuidade nos resultados do trabalho desenvolvido “Mapeando e 
Conhecendo a Bacia” para a construção de um planejamento por meio de núcleos entre os municípios, 
localmente sobre os seus trabalhos de educação ambiental e o impacto local e regional na nossa Bacia.  
A Cristiane da CT-AS fala sobre agendar uma reunião online conjunta com a CT-AS/UM e o Grupo de 
acompanhamento do Plano de Monitoramento para apresentar os resultados, Zé Luiz do IPT fará 30 

apresentação os resultados do nosso Projeto “Avaliação da situação de utilização das águas superficiais 
e subterrâneas, que é uma demanda da nossa CT-AS. Convida Geól. José Luiz Albuquerque do IPT para 
apresentação. Após a apresentação, o palestrante esclareceu as dúvidas do Prof. Samir, do Rotary Norte, 
Cristiane, da ABAS e Germano, Presidente do CBH-TG. Foi passada a palavra à Eng. Márcia para a 
leitura da listagem dos membros com direito a voz e voto. 4.0 DELIBERAÇÕES: 4.1 4.1 35 

DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 311/2020, de 06/04/2020, que “Altera 
prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando obtenção de recursos 
junto ao FEHIDRO, Exercício 2020”. Após a explanação da Eng. Marcia do DAEE, foi aberta a 
discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.2 DELIBERAÇÃO CBH-
TG Nº 312/2020, de 23/07/2020, que “Altera Programa de Investimentos do Plano da Bacia 40 

Hidrográfica da UGRHI - 15  2020/2023”. Após a explanação da Eng. Marcia do DAEE, foi aberta a 
discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.3 DELIBERAÇÃO CBH-
TG Nº XXX/2020, de 30/07/2020, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2020 e 
cobrança referente ao Exercício de 2019 e dá outras providências”. Após a explanação do Eng. Ilson 
do DAEE e Coordenador da CT-PLAGRHI, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, 45 

em votação, aprovada. 4.4 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 313/2020, de 



 

 
 
 

ATA EXECUTIVA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 05/08/2020 

 

 

 

 

 Página 2 de 2 
 

23/07/2020, que “Dispõe sobre diretrizes e critérios para obtenção de financiamento com recursos 
do FEHIDRO – Compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referenrtes 
ano de 2020, Saldo Remanescente e dá outras providências; Após a explanação do Eng. Ilson do 
DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.5 50 

DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 314/2020, de 23/07/2020, “Fixa prazos e procedimentos para 
apresentação e análise de proposta visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 
2020 – Saldo Remanescente”. Após a explanação do Eng. Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não 
havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.6 DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 316/2020, 
de 05/08/2020, que “Aprova Plano de Aplicação de Cobrança 2020”. Após a explanação da Eng. 55 

Cecilia, Secretaria Executiva Adjunta, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em 
votação, aprovada. Sr. Presidente: Encerrada a Ordem do Dia eu vou agora para Assuntos Gerais. 
Vamos apresentar agora um vídeo em homenagem ao Tokio, de dezembro de 2019, por todos os 
funcionários do DAEE, onde ele recebeu uma placa das mãos do Secretário de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Marcos Penido e do Superintendente do DAEE Alceu Segamarchi, pelo trabalho e dedicação 60 

ao DAEE, durante esse longo período. Após manifestações, agradeço a presença de todos e declaro 
encerrada a 69ª Reunião Ordinária do CBH-TG.  
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Secretária Executiva Adjunta do  
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