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Relação dos Membros da Plenária - Presentes 

Entidade Nome 

CETESB Sílvio Beraldi 
CETESB Cristiano Ricardo Mateus 
CDHU Osvaldo Carvalho da Silva 
CDRS Andrey Vetorelli Borges 
DAEE Maria Cecília de Andrade 
DAEE Márcia R. Brunca Garcia 
DAEE Gustavo Antonio Silva 
DER Natal Takashi Arakawa 
EDA Maria Argentina N. Matos 
Instituto de Pesca Daniela Castellani 
Instituto Florestal Narciso Santos Costa 
Instituto de Zootecnia Edmar E. B. Mendes 
SABESP André Lobanco Cavalini 
Secretaria da 
Educação/Diretoria Ensino 
S.J.Rio Preto 

Miriam Montoro Mugayar 

Secretaria da Saúde Olívio Nunes de Souza 
SIMA – Secretaria de  
Infraestrutura e Meio 
Ambiente 

Ana Eliza Baccarin 
Leonardo 

SIMA – Secretaria de  
Infraestrutura e Meio 
Ambiente 

Edson Albaneze Rodrigues 
Filho 

Secretaria Desenv. Regional Luiz H . F. Prado 
P.M. Álvares Florence Adilson Batista Leite 
P.M. Ariranha Sílvio Roberto Zerunian 
P.M. Bálsamo Márcio Benites Sanches 
P.M. Cândido Rodrigues Francisco Antonio Maruca 
P.M. Catanduva Cláudio Romagnolli 
P.M. Catiguá Claudemir José Grava 
P.M. Cedral Rodrigo Simões Molina 
P.M. Fernandópolis Luiz Sérgio Vanzela 
P.M. Fernando Prestes Rodrigo Ravazzi 
P.M. Guarani D´Oeste Renata D. C.  Delazari 
P.M. Indiaporã Heidson Bruno Neves 
P.M. Ipiguá Marcelo Amado Gonzalez 
P.M. Jales Sandra de Lima Gigante 
P.M. Monte Alto Fábio Gabriel Nascibem 
P.M. Monte Azul Paulista Antonio H. B. Pereira 
P.M. Mira Estrela Thaissa O. Nogueira 
P.M. Novais Paulo Cesar Dias Pinheiro 
P.M. Nova Granada Gilson José Gil 
P.M. Olímpia Rafael A. B. Silveira 
P.M. Onda Verde Fabrício Pires de Carvalho 

P.M. Palestina Railton F. S. Nascimento 
P.M. Pirangi Otávio Scardelato 
P.M. Pindorama Tamiris Marion de Souza 
P.M. Santa Albertina Jean Vitor L. Oliveira 
P.M. São José do Rio Preto Edson Edinho C. Araújo 
P.M. Severínia Brenda C. Reis Carneiro  
P.M. Tabapuã Gabriel Vitor Domingues 
P.M. Uchoa Leonardo Silva Paschoa 
P.M. Valentim Gentil Francisco C.G. Belém 
P.M. Votuporanga Elizabeth R. D. Prado 
AAMA Izabel C.G.Vespa 
ABAS Cristiane Guiroto 
ABES Antonio R. Grela Filho 
AERJ – Assoc. Eng. R.Jales Sérgio Yoshimi Nishimoto 
AFCRC José B.D. Santos 
ASSEMAE Vera Lúcia Nogueira 
Assoc. Des.Com. Córrego 
Comprido 

Valdemar Olímpio Souza 

Assoc. Eng.  Arquitetos e 
Agrônomos S.J.R.P. 

Germano Hernandes Filho 

CAMU Pedro Sérgio Podsclan 
CAPIN  Maria Teresa V.N. Abdo 
CIESP – S.J. Rio Preto Jeferson A. Lopes 
IAF Leonardo J.S. Cruz 
Rotary Norte Samir Felício Barcha 
SEARVO Vanda Aparcida Bazzo 
SIAESP Walter Cezar Bertoncello 
SIFAESP Adriel Carvalho Suman 
Sind. Rural Catanduva Bruno Segura da Cruz 
UNICA André Tebaldi  

Convidados 

Fábio F.M. Sousa Luciola G. Ribeiro 
Wendel Edson Silva Karoline F. D. Miola 
Antonio Osmar Fontana Rodrigo de Arruda Prates 
Daiane M. G. Rodrigues Antonio R. Jesus 
Renato Luiz Scochi Thiago Amaro 
Kátia R. P. Casemiro Eliane Dias Camilo 
Ilson Tomazzi  Marcos Ferreira Lourenço 
Sílvia A.A. Pigari Adolpho Cesar Gallerani 
Maithana O. Almeida Josy M. S. Silva 
Andréia C. A. Fonseca Francisco Carlos Robles 
Júlia Cassiano Wayego André Vitor Suzuki 
Antonio Carlos de Carvalho Siomara M. S. Corrêa 
Fernando Stopato da Fonseca Rodrigo Arruda Prates 
Daiane Raimundo Barros Claudecir Caberlim 
Jorge Antonio Cruz EM BRANCO 
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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 
2021, por meio de vídeo conferência, realizou-
se a 71ª Reunião Ordinária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-
TG), registrando-se a participação de 96 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: Maria Cecília de Andrade, 
Engenheira do DAEE e Secretária Executiva 
Adjunta passa a fazer uso da palavra: “Boa tarde 
a todos, estamos terminando de conferir os 
membros presentes para dar início à 71ª Reunião 
Ordinária do Comitê TG. Peço a todos que 
aguardem só mais um minuto.” Fábio Mota: 
“Aqueles que forem entrando, por favor 
coloquem o nome e a entidade, entra no chat e 
coloca.” Lucíola: “Fale o nome ou a entidade que 
está representando ou se é por procuração?” 
“Gabriel Vitor Domingues, por procuração 
representando a Prefeitura Municipal de 
Tabapuã.” “Antonio Henrique Balbino Pereira, 
Prefeitura de Monte Azul Paulista, por 
procuração que eu vou mandar daqui um 
pouquinho porque extraviou a minha aqui, o 
prefeito está chegando, eu escaneio e mando para 
vocês.” Márcia Brunca: “Tabapuã eu não 
verifiquei a procuração, por favor pessoal, 
confere para mim.” Gabriel, Tabapuã: “Foi 
enviada por e-mail a procuração dia 23, se eu não 
me engano...22 ou 23... A nossa procuração foi 
enviada no e-mail ‘juridicotabapuã’.” Márcia: “E 
qual é a outra prefeitura? Monte Azul, um 
minuto...” Antonio Henrique: “Eu não mandei 
ainda, a minha procuração está pronta, estou 
esperando o prefeito chegar para assinar.” “Aqui 
é Fábio Nascibem falando, Secretário do Meio 
Ambiente de Monte Alto, a nossa procuração foi 
enviada ontem.” “Leonardo, representando o 
Instituto Ambiente em Foco por procuração, 
estou enviando agora no e-mail de vocês.” “Boa 
tarde, Rafael, Secretário do Meio Ambiente de 
Olímpia e a procuração está sendo enviada agora 
no e-mail de vocês.” “Boa tarde, Elizabeth, 
Prefeitura de Votuporanga, eu mandei a 
procuração hoje cedo.” Lucíola: “Ok, nós 
recebemos.” “Boa tarde, é a Daniela do Instituto 

de Pesca, estou aqui presente...” “Boa tarde, 
Edinho Araújo aqui presente, disposto aí à hora 
que vocês quiserem começar.” “Boa tarde ao 
Prefeito Edinho, seja bem vindo, boa tarde a 
todos os participantes deste Comitê, queremos 
dar as boas vindas...” Alguém pergunta se tem 
lista de chamada a ser preenchida. Maria Cecília: 
“Boa tarde, é só se identificar..., colocar o nome 
da entidade que você representa, se é por 
procuração ou não e o nome por favor.” Fábio 
Mota: “Foi disponibilizada a lista de presença 
agora, está no chat.” Maria Cecília: “Boa tarde a 
todos, testando o meu áudio.” Lucíola: “Ok”. 
Todos respondem boa tarde. Maria Cecília: 
“Aqui no chat nós temos duas mãozinhas 
erguidas, uma é Gilson Gil, convidado, gostaria 
de se manifestar?” Alguns testes de áudio são 
feitos aleatoriamente. Gustavo Antonio Silva, 
Diretor do DAEE e Secretário Executivo do 
CBH-TG com a palavra: “Boa tarde a todos,  a 
nossa reunião será iniciada às 14:30 horas, está 
ok para todo mundo? Obrigado.” Fábio Mota: 
“Isabel, da AAMA, está presente? Teria como 
colocar no chat o nome e a entidade, por favor?” 
Isabel responde: “Eu coloquei logo no início, não 
está aí? Logo que eu entrei eu coloquei, mas eu 
coloco de novo.” Fábio: “Tranquilo, eu vou 
localizar aqui, obrigado!” Narciso do Instituto 
Florestal cumprimenta a todos. A Professora 
Isabel Galbiati Vespa, da AAMA, colocou o 
nome no começo da reunião, só não colocou a 
entidade. Ela responde que colocou novamente, 
mas havia colocado no início. 14:30 horas. 
Gustavo Antonio Silva, Secretário Executivo do 
CBH-TG, com a palavra: “Novamente quero 
desejar boa tarde a todos, vamos iniciar a nossa 
reunião, primeiramente quero agradecer a 
presença de todos os senhores prefeitos, senhoras 
prefeitas, os representantes de cada município, 
representantes da Sociedade Civil e 
representantes do Estado. Nossa 71ª Reunião 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Turvo e Grande. Informamos que a 
coordenação desta videoconferência está sendo 
realizada pela Secretaria Executiva do Comitê da 
Bacia Hidrográfica Turvo Grande, na 
organização e participação dos membros, 
convidados e demais interessados. Para o bom 
andamento dos trabalhos, solicitamos que todos 
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se identifiquem através do chat, digitando o seu 
nome, sigla ou o nome da entidade que 
representa. Aos convidados, solicitamos além dos 
dados, adicionar o termo “convidado”. Para 
solicitar participação oral o membro deverá 
solicitar por mensagem de texto, por meio do 
bate papo (chat) disponível na plataforma de 
videoconferência, inserindo seu nome e entidade. 
Gostaria também de informar que essa reunião 
será realizada em duas etapas, sendo a primeira 
parte com a   apreciação e votação das 
deliberações referentes aos trabalhos do Biênio 
2019/2021, que se encerra em 31/03/2021. 
Informamos também que num segundo momento 
os membros do novo biênio (2021/2023) serão 
empossados e para a eleição da nova Diretoria. 
Agradecemos a presença de todos os membros, 
dando as boas vindas aos membros do CBH-TG, 
às autoridades e convidados. Neste momento 
declaro aberta a  71ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Turvo Grande com a presença 
de 42 membros. De acordo com o Estatuto, em 
primeira chamada com a presença de 50% + um 
do total de votos do CBH-TG (presença mínima 
de 28 membros votantes), em condições de votar. 
Espaçados trinta minutos da primeira chamada, a 
segunda chamada com no mínimo um terço do 
total de votos (presença mínima de 18 membros 
votantes). Passo a palavra agora para o Prefeito 
de São José do Rio Pret e Presidente do CBH-
TG, Edinho Araújo. Abertura: Sr. Presidente: 
“Muito boa tarde meu caro Gustavo Silva, nosso 
Secretário Executivo e Diretor do DAEE de São 
José do Rio Preto e da nossa região,  
cumprimentar a Maria Cecília, a Márcia Brunca, 
a Maria Cecília que é a Secretária Adjunta e a 
Márcia que é a Coordenadora, cumprimentar o 
Germano, quero saudar a todos os membros da 
Sociedade Civil e cumprimento a todos do Poder 
Público Municipal e  Estadual. Uma reunião 
ordinária para que nós possamos cumprir o 
calendário e iniciarmos os trabalhos que são 
importantes, mais do que nunca fundamentais 
para o desenvolvimento sustentável, lembrando 
que neste “novo normal” espero que a 
comunicação possa estar sendo feita, e nós 
possamos assim nos comunicar e decidirmos pelo 
bom andamento dos trabalhos. 2.0 LEITURA E 
APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E 

EXECUTIVA DA 70ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CBH-TG: “Neste momento 
eu quero colocar em discussão e aprovação a ata 
da 70ª Reunião Ordinária do nosso Comitê da 
Bacia Hidrográfica Turvo Grande. Alguém 
solicita a dispensa da leitura da ata?” Maria 
Cecília: “Boa tarde, Sr. Prefeito, acredito que 
podemos dispensar a leitura da ata pois os 
documentos foram enviados e estarão no site para 
apreciação de todos.” Sr. Presidente: “Bom, 
tendo em vista esta manifestação da Maria 
Cecília, que eu não vi, mas pela voz me parece, 
feita também a comunicação de que a ata já é do 
conhecimento de todos, e tendo em vista o 
requerimento de dispensa da leitura, coloco em 
votação. Aqueles que estiverem favoráveis, 
permaneçam como se encontram, declaro 
aprovada a ata da 70ª Reunião Ordinária do nosso 
Comitê. Passo agora a palavra para o Gustavo, 
para que ele possa fazer os Informes da 
Secretaria Executiva.” 3.1 INFORMES DA 
SECRETARIA EXECUTIVA: Gustavo 
Antonio Silva: “Obrigado. 1 -  Um Webinar em 
comemoração aos 25 anos do CBH-TG, com as 
palestras: ‘O Comitê da Bacia Hidrográfica do 
dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG) completou 
25 anos em 15 de dezembro de 2020. Em 
comemoração, foi realizado um Webinar para 
tratar de um dos temas prioritários para o 
trabalho do Comitê nos próximos anos, que é a 
recomposição de matas e florestas na região da 
Bacia. 2 – Foi realizada também uma reunião por 
videoconferência com a CRHi/SIMA e 
Secretarias Executivas. 04/02: Plano de 
capacitação, Plano de comunicação, 
PROCOMITÊS, Calendário 2021, alterações do 
MPO, Deliberações 246 (Antiga 190/PDCs) e 
248 Antiga 147 (Índices FEHIDRO) e calendário 
para revisão da Deliberação CRH 146/2012 e 
conexas. 3 – Reuniões setoriais de saneamento, 
indústria e agropecuária para a revisão e 
atualização do Plano de Bacia do CBH-TG, 
UGRHI-15 nos dias 15, 16 e 17/03/2021. 4 – 
Reunião de Salas de Situação Hidrológica e de 
Informações para os CBHs. 5 – Curso de 
Orientação à solicitação de recursos do 
FEHIDRO – 01/04/2021. 6 – Mídias Sociais. 
Informes das câmaras técnicas: 3.2 – 
INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: 
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Gustavo: “Convido os coordenadores das 
câmaras técnicas para apresentar um breve relato 
das suas atividades: CT-PLAGRHI, CT-AS/UM, 
CT-SAN e CT-EA. Passo a palavra para a Márcia 
para a leitura da Lista de membros com direito a 
voto e voz na 71ª Reunião Ordinária do CBH-
TG.” Márcia Brunca: “Boa tarde a todos, vou 
fazer a leitura da lista de presença do Segmento 
Estado, Biênio 2019/2021...” Maria Cecília 
solicita um aparte: “Márcia, só um momentinho, 
por favor, gostaria de salientar que se existe 
algum informe das câmaras técnicas, parece que 
o Ilson, da Câmara Técnica de Planejamento tem 
um informe a fazer...” Cristiane: “A Câmara 
Técnica de Águas Subterrãneas não tem informe 
nenhum.” Kátia Casemiro: “A Câmara Técnica 
de Educação Ambiental também não tem nenhum 
informe.” Ilson Thomazi, Coordenador da CT-
PLAGRHI: “Boa tarde a todos, a Câmara 
Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais tinha 
um informe mas o Gustavo já mencionou, eu ia 
informar que ocorreu uma reunião da câmara no 
dia 25/02/2021 e dentro da pauta houve a 
apresentação dos trabalhos do Contrato 
FEHIDRO 200/2020, que é a revisão e 
atualização do Plano de Bacia do CBH-TG. O 
empreendimento encontra-se em fase de 
execução, mais propriamente na fase de 
diagnóstico, em atendimento à Deliberação CRH 
146, que determina as diretrizes e critérios para a 
elaboração do Plano de Bacia e, como o Gustavo 
citou, nesse dia ficaram acordadas as reuniões 
setoriais, que houve no dia 15/03 a de 
saneamento, no dia 16/03 a de indústria e no dia 
17/03 a de agropecuária. Todas foram realizadas 
de forma on-line. É o que tínhamos a informar.” 
Márcia Brunca: “Em seguida, eu vou fazer a 
leitura então dos membros votantes, lembrando 
que tem 42 membros titulares e suplentes, com 
direito a voto nesse Biênio 2019/2021. Na 
segunda fase da reunião nós teremos a posse dos 
novos membros, então esta lista de presença é 
para votar nestas próximas deliberações que a 
gente vai apresentar a seguir. Eu vou só falar a 
entidade e o primeiro nome. Segmento 
Sociedade Civil: AAMA Isabel; Associação 
Desenvolvimento Comunitário do Córrego 
Comprido Valdemar; AERJ Sérgio; SEARVO 

Vanda; Sociedade dos Engenheiros Germano; 
ASSEMAE Vera; CAMU Pedro; CIESP 
Jefferson; CAPIN Maria Teresa; IAF Leonardo;  
SENAI Ilieste; ÚNICA André Tebaldi; ABAS 
Cristiane; Rotary Samir; SIAESP Walter; 
SIAESP Adriel; Associação dos Fornecedores de 
Cana da Região de Catanduva José Benedito 
Segmento Municípios: Álvares Florence 
Adilson; Bálsamo Márcio; Cândido Rodrigues 
Francisco; Catanduva Osvaldo mas entrou o Vice 
Prefeito; Cedral Rodrigo; Fernandópolis Luiz 
Sérgio Vanzela; Guarani D`Oeste Renata; 
Indiaporã Heidson; Mira Estrela Thaíssa; Novais 
Paulo Cesar; Onda Verde Fabrício; Palestina 
Railton; Pindorama Thamiris; Santa Albertina 
Jean; São José do Rio Preto Edinho Araújo; 
Severínia Brenda; Valentim Gentil Francisco; 
Votuporanga Elizabeth. Mais alguém?” “Tem 
também de Monte Azul Paulista.” Márcia: “Fui 
informada que não chegou a procuração de 
Monte Azul.” Antonio Henrique: “Eu estou 
mandando a procuração...” Márcia: “Enquanto 
não chegar a gente não pode considerar.” Alguém 
diz que Palmares Paulista também não. 
“Claudemir, Catiguá presente.” Márcia: “Só um 
minuto.” Sílvio Zerunian: “Ariranha. A 
procuração foi enviada por e-mail.” Márcia: “Não 
recebemos a procuração de Ariranha e Palmares 
Paulista não é membro do  Biênio 2019/2021. 
“Olímpia, já foi enviada a procuração.” Márcia: 
“Olímpia nós não recebemos, alguém da 
Secretaria Executiva, por favor, confirme para 
mim...” Catiguá, fala alguém. Fábio fala que 
Olímpia acabou de chegar e Márcia fala então 
que são 46 membros e que Catiguá não é membro 
do Biênio 2019/2021. Sílvio Zerunian reitera que 
mandou a procuração de Ariranha por e-mail há 
pelo menos meia hora. Márcia pede confirmação 
ao Fábio e diz que agora são 47 membros.  
Segmento Estado:   Instituto de Zootecnia 
Edmar; CDHU Osvaldo; CETESB 
Sílvio/Cristiano; DAEE Gustavo; DER Natal; 
Diretoria de Ensino Miriam; EDA Maria 
Argentina; Instituto Florestal Narciso; CDRS 
Andrey; SABESP André; Secretaria da Saúde 
Olívio; SIMA Ana Eliza, mais alguém?” “Sim, 
Daniela do Instituto de Pesca.” “Ok, são 48 
membros votantes. Pode dar continuidade.” 4.0 
DELIBERAÇÕES: Sr. Presidente: “Tendo 
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registrado a presença de 48 membros para as 
deliberações, submeto agora a DELIBERAÇÃO 
CBH-TG Nº 324/2021, de 25/03/2021, que 
“Aprova Plano de Aplicação da Cobrança 2021”. 
Gustavo, está me ouvindo?” Maria Cecília 
intervém: “Boa tarde Prefeito, agora com a 
câmera ligada, o Gustavo teve que sair um pouco 
da reunião...” Sr. Presidente: “Maria Cecília, 
você poderia encaminhar aí então a deliberação, 
dos itens que estão na pauta?” Maria Cecília: 
“Sim, só um minuto por favor, já encaminho, o 
senhor recebeu o roteiro? Só um momentinho, 
vou providenciar.” Gustavo: “Por favor, quem 
tiver microfone ligado, favor desligar.” Sr. 
Presidente: “É  verdade, para ficar melhor a 
comunicação. Eu tenho aqui, e vou encaminhar 
as deliberações. 4.1 DELIBERAÇÃO CBH-TG 
Nº 324/2021, de 25/03/2021, que “Aprova 
Plano de Aplicação da Cobrança 2021”. Sr. 
Presidente:  Convido a Cecília para a 
apresentação.” Maria Cecília de Andrade, 
Secretária Executiva Adjunta: “Obrigada, boa 
tarde a todos novamente, o Plano de Aplicação da 
Cobrança é uma exigência da Coordenadoria de 
Recursos Hídricos e uma importante ferramenta 
para os ajustes das previsões dos recursos 
efetivamente gastos com a nossa cobrança, 
investidos melhor dizendo. É uma exigência ser 
aprovado todo ano, até no dia 31 de março, 
estamos aprovando o nosso terceiro plano, a 
nossa cobrança foi iniciada em 2018, e eu 
gostaria de já ir passando para os anexos. Esses 
“Considerando” são referentes à legislação, 
legislação que implantou a cobrança no Estado, o 
Decreto referente ao nosso Comitê, fala também 
na questão da aplicação de até 10% no custeio, e 
de que todo plano de aplicação é relativo ao que 
realmente foi utilizado no ano anterior, com a 
previsão da LOA para o ano atual. Segue a 
COFEHIDRO 175, a deliberação que montou 
todo esse Plano, e essas tabelas vêm para que a 
gente preencha, nós não temos o controle de 
modificar as fórmulas, mas sim de atualizar os 
nossos dados. Anexo I: continuando,  esse Anexo 
I apresenta no item 1 a receita, toda a nossa 
previsão da LOA desse ano, arrecadação em 
torno de R$ 4.200.000,00. Nós temos no item 2 o 
ajuste da arrecadação do ano anterior, com 
previsão da arrecadação do ano de R$ 

3.042.000,00, a arrecadação efetiva que nos 
surpreendeu com R$ 4.212.000,00, não tivemos 
devolução e o ajuste do custeio, que estava 
previsto até 10% da arrecadação de 2020, nós 
acabamos utilizando um pouco mais porque em 
2019 não foi passado dinheiro de custeio para 
nós. Então está na conta e tem a justificativa de 
despesa. O item 3, despesas de custeio, esse atual 
que a gente prevê para uso nesse ano, nós 
estamos com uma proposta nova que é a 
utilização de em torno de 5% do arrecadado. Ao 
invés de trabalharmos com 10% como nos anos 
anteriores, a nossa idéia é deixar 95% para 
investimento nas obras e trabalhar com 5% no 
custeio. Isso já é possível, é uma readequação 
que a gente está procurando fazer anualmente, os 
outros anos era tudo muito previsto. Os itens 
discriminados do custeio estão no Anexo II, que 
o resumo está aqui nesta planilha, totalizando o 
máximo de despesa de R$ 210.000,00. Item 4, 
vai para o ajuste, os ajustes do que a gente previu 
de gastos com os Agentes Técnicos, a gente tem 
também que pagar uma taxa para Agente 
Técnico, Agente Financeiro, tudo previsto no 
M.P.O., devidamente justificado, e junto, o valor 
que a gente investiu em obras. O ano passado nós 
investimos R$ 6.642.000,00 e foi o ano de maior 
investimento do nosso Comitê. Considerando 
então a previsão de arrecadação, o que a gente já 
tinha gasto, a previsão que fica para investimento 
deste ano, que é a apuração final da 
disponibilidade para investimento, é esse valor 
final de R$ 4.826.000,00. Descendo, o Anexo II é 
a planilha das despesas de custeio, como  eu já 
expliquei para vocês, em torno de 5% este ano, o 
valor, e na planilha do Anexo III refere-se às 
obras, aos contratos do Comitê, em que nós 
estamos em desenvolvimento. Essa é a nossa 
memória de cálculo de investimento, aqui estão 
os contratos que nós já firmamos do CBH-TG, o 
último foi o de número 22, tem alguns em 
análise, mas a maioria já estã em andamento 
totalizando aquele valor de R$ 6.642.000,00 que 
consta no Anexo I.  O que eu tinha para explicar 
desta deliberação foi dito mas eu fico aqui para 
esclarecimentos das dúvidas que vierem a 
surgir.” Sr. Presidente: “Obrigado Maria Cecília, 
feita a devida exposição e esclarecimentos com 
todo o detalhamento, eu quero agora colocar em 
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discussão a matéria.” Professor Samir: “Eu queria 
fazer umas perguntas.” Sr. Presidente: “Por favor, 
poderia se identificar e fazer a sua pergunta?” 
“Professor Samir, Rotary Clube, Sociedade 
Civil.” Sr. Presidente: “Oi Professor, um abraço 
para o senhor, tem a palavra.” Professor Samir 
Felicio Barcha, Rotary Clube: “Eu queria 
perguntar para a Cecilia o seguinte: nós temos 
uma arrecadação relativamente boa referente ao 
uso dos recursos hídricos aqui na Bacia. Esse 
recurso está sendo aplicado no financiamento de 
projetos que são avaliados pelas respectivas 
câmaras técnicas. Eu pergunto: esse total 
recebido foi suficiente para custear os projetos 
que foram apresentados? Primeiro. Segundo, 
além desses recursos, o  Comitê tem outros 
recursos, especialmente aqueles que vinham 
antes do advento da cobrança? Então são as duas 
perguntas que eu gostaria que a Cecilia me 
respondesse, por favor.” Sr. Presidente: “Cecília, 
por favor responda ao Professor Samir se estiver 
com todas as informações.” Maria Cecília, 
Secretária Executiva Adjunta: “Claro, sim 
Professor, boa tarde, os recursos nunca são 
suficientes para que a gente consiga completar 
todas as obras propostas no nosso Plano de Bacia, 
mas para o Anexo V, para o Plano de 
Investimento do ano passado, nós conseguimos 
atingir. E essa deliberação vai ser apresentada 
agora em seguida pelo Ilson. Ele vai então 
apresentar os projetos e o cumprimento que nós 
tivemos no nosso Plano de Investimento. A 
segunda pergunta Professor, nós estamos ainda 
recebendo recursos do CFURH (Compensação 
Financeira pela Utilização dos Recursos 
Hídricos do aproveitamento hidroenergético), 
da compensação financeira pela inundação dos 
reservatórios, que era antigamente a única fonte 
que o Comitê tinha. Esse recurso caiu um pouco 
porque, como vocês lembram, teve uma mudança 
em nível federal que atingiu a nossa divisão aqui 
no Estado também mas ele ainda aparece ainda, 
vai ser apresentado nas deliberações à frente, 
feitas pela Câmara Técnica de Planejamento e 
que serão apresentadas pelo Ilson.” Professor 
Samir agradece. Sr. Presidente: “Obrigado 
Professor Samir, ainda em discussão a matéria, 
não havendo mais quem queira discutir, em 
votação. Aqueles que estiverem de acordo, 

permaneçam como se encontram, aprovada a 
matéria. Segundo item:  4.2 DELIBERAÇÃO 
CBH-TG Nº 325/2021, de 25/03/2021, que 
“Fixa prazos e procedimentos para 
apresentação e análise de solicitações visando 
a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, 
Exercício/2021”. Convido o Dr. Ilson, 
Engenheiro do DAEE e Coordenador da Câmara 
Técnica de Planejamento para fazer a 
apresentação da deliberação em pauta.”  
Engenheiro Ilson Thomazi: “Essa Deliberação 
como o nosso Presidente já descreveu, fixa 
prazos e procedimentos para apresentação das 
propostas referentes ao Exercício 2021. Ela é 
oriunda da reunião da Câmara Técnica que 
ocorreu no dia 25/02/2021, de forma virtual, e ela 
é na verdade um cronograma de prazos. O Artigo 
1º  contém 14 incisos, Márcia, a gente precisa 
ordenar esses incisos aí, do XI em diante acho 
que tem uma ‘falha nossa’. Desculpem os 
membros  aí, mas dê uma conferida aí Márcia. 
Enquanto isso eu vou me manifestando aqui. 
Então ela tem 14 incisos, todos têm a sua 
importância, mas o primeiro tem maior 
relevância para os membros, inclusive para os 
tomadores e ele trata do período de protocolo das 
solicitações para o ano de 2021, que vai do dia 
01/04 a 30/04/2021. Também no Inciso I consta 
uma observação, está com um ‘fundo amarelo’, 
que é sobre o recebimento das solicitações, ou 
seja, o protocolo no Comitê. Isso está estipulado 
que é presencial mas se houver alguma mudança 
em função da pandemia, o CBH-TG comunicará 
a todos os tomadores a forma e a maneira que 
será feito. Isso a gente tem que avaliar. Os 
demais incisos, a partir do XIV, na verdade entre 
o I e o XIV são períodos definidos para trabalhos 
da Secretaria Executiva, complementação 
administrativa por parte dos tomadores, análise 
técnica pela Câmara Técnica de Planejamento, 
complementações técnicas pelos tomadores, 
divulgação dos resultados de forma ainda 
preliminar, recursos por parte dos tomadores em 
função da divulgação preliminar, análise dos 
recursos e finalmente a divulgação do resultado 
final. O último inciso trata do último dia para a 
realização da plenária e isso é determinado pela 
Deliberação COFEHIDRO 233, para que se 
possa inserir os projetos priorizados até o dia 
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30/06/2021. Então eu considero que está 
explicado, é um cronograma de prazos, cujo 
Inciso I é o período de protocolo e o último 
(XIV) a inserção no sistema eletrônico do CRH. 
Eu passo a palavra ao Sr. Presidente para dar 
continuidade.”  Sr. Presidente: “Obrigado Ilson, 
agora eu coloco a matéria em discussão. Não 
havendo quem queira discutir a matéria, coloco 
em votação. Aqueles que estiverem de acordo 
com a deliberação que fixa prazos e 
procedimentos para apresentação e análise de 
solicitações visando a obtenção de recursos 
junto ao FEHIDRO Exercício 2021, 
permaneçam como se encontram, aprovada a 
matéria. Vamos passar para o terceiro item, 4.3 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 326/2021, de 
25/03/2021, que ”Dispõe sobre Diretrizes e 
Critérios para obtenção de financiamento com 
recursos do FEHIDRO – Compensação 
Financeira e cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, referentes ao ano de 2021”. “Esta 
matéria também terá a exposição e os 
esclarecimentos do Engº Ilson, do DAEE. Tem a 
palavra, Ilson.”  Ilson: “Também esta deliberação 
dispõe de diretrizes e critérios, e é oriunda da 
reunião da CT-PLAGRHI ocorrida em 
25/02/2021, e como houve ampla divulgação dos 
documentos e a nossa pauta hoje é extensa, eu 
vou aos pontos principais. Essa é uma 
deliberação bastante longa, e requer que sejamos 
bastante objetivos. Então, no primeiro 
“Considerando”, é o Manual de Procedimentos 
Operacionais e suas alterações, suas aprovações. 
No decorrer do tempo (o M.P.O. é de 2015) ele 
vem sofrendo várias alterações, então os 
tomadores devem atentar-se à última versão, que 
é de dezembro/2020 e que está disponível no site, 
e é uma das atenções que se deve ter. Os pré-
requisitos são os mesmos dos anos anteriores, a 
gente procurou fazer uma deliberação moldada, 
quanto aos pré-requisitos, bem similar para que 
os tomadores não tenham tanta dúvida. Então os 
pré-requisitos são os mesmos, ou seja, 
atendimento ao M.P.O., atendimento ao Plano de 
Bacia,  o tomador tem que estar regular perante o 
FEHIDRO e o TCE, enquadramento nos PDCs e 
Sub-PDCs e estar enquadrado nas ações do 
Anexo V desta Deliberação, talvez esta seja a 
parte mais importante que nós vemos. Vamos ao 

Artigo 3º,  o período de protocolo, já vimos na 
deliberação que acabou de ser aprovada e o 
período é de 01/04 a 30/04/2021, ou seja, no mês 
de abril. A forma de apresentação nós também já 
comentamos. Aqui está a forma de apresentação 
presencial na Secretaria Executiva, isso caso 
volte à normalidade, caso contrário será 
comunicado por todos os meios a maneira de 
entregar os empreendimentos. No Artigo 4º fala 
quanto à quantidade, pelas vias normais, hoje está 
se tornando tudo digital, então a gente estaria 
solicitando aqui uma via impressa, para análise e 
uma via de igual teor, de preferência em PDF 
para que não seja alterada, para que seja inserido 
nos sistemas eletônicos. Artigo 6º: aí tem um 
parágrafo (§ 4°), onde tem uma observação, que 
os tomadores de recursos relativos aos 
empreendimentos enquadrados no Sub-PDC 4.2, 
ou seja, cobertura vegetal, deverão apresentar a 
documentação atendendo ao “Roteiro Técnico 
para Apresentação, Aprovação, Execução e 
Conclusão dos Projetos de Restauração Ecológica 
submetidos ao FEHIDRO”, disponível no site 
www.comitetg.sp.gov.br. Essa é uma 
recomendação dos Agentes Técnicos que 
analisam os projetos relativos à cobertura vegetal. 
Então, quem for preencher algum projeto nessa 
área, aí está o link para se atentar a esse conteúdo 
mínimo aí. Artigo 7º: aqui também nós fizemos 
uma proposta de se ter mais de um 
empreendimento por tomador. Essa foi uma 
grande mudança em relação aos anos anteriores. 
Então nós estamos permitindo aqui que o 
proponente tomador poderá apresentar mais de 
um empreendimento, desde que atenda os 
critérios propostos na Deliberação, de acordo 
com o Anexo V, tem que estar enquadrado nessa 
ação definida no Anexo V. Cabe ao tomador 
indicar a ordem de prioridade do 
empreendimento conforme pontuação, se um 
único tomador apresentar dois empreendimentos, 
deve indicar qual deles é o prioritário, porque 
isso depois será critério de pontuação. Nesse 
mesmo artigo, o valor mínimo é R$ 150.000,00 
definido pelo M.P.O., e os valores máximos nós 
definimos que são os valores estabelecidos lá no 
Anexo V, que nós vamos mostrar na seqüência. 
Então, cada ação tem um piso que é R$ 
150.000,00 e um teto que nós vamos mostrar lá 
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no Anexo V. Artigo 12: esse artigo trata dos 
impedimentos. Aqui nós estamos tentando tirar o 
máximo de impedimentos para os tomadores, nós 
estamos deixando só o que o M.P.O. realmente 
restringe. A idéia da Câmara, da Secretaria 
Executiva e Diretoria é que nós tenhamos 
empreendimentos até em carteira, se possível, 
porque caso volte algum recurso de projetos 
cancelados, a gente contempla esses também, 
respondendo já à pergunta do Professor Samir, a 
idéia é que a gente atenda o nosso Programa de 
Ações e Investimentos, tanto do ano quanto do 
quadriênio, que o Programa é de 4 em 4 anos. 
Então aqui é a idéia da gente abrir um pouco o 
‘leque’, para priorizar o máximo de 
empreendimentos possíveis, deixando até em 
‘carteira’. O único impedimento seria o tomador 
ter sido declarado inadimplente pelo Agente 
Técnico ou pelo Agente Financeiro. Agora os 
anexos: do Anexo I ao IV, é um check-list, só 
mostra o primeiro que tem uma..., terminou a 
Deliberação, o Anexo aí, pode rolar na próxima 
folha nós temos um comentário a fazer sobre o 
SINFEHIDRO 2.0, que é um sistema eletrônico 
que o CRH está desenvolvendo e está em fase de 
teste final, se ele estiver disponível, os tomadores 
vão alimentar o sistema por aqui. Caso não, vai 
ser aquilo que nós comentamos agora há pouco, 
ou seja, vai ser uma via impressa e uma digital, 
em cd ou pendrive. Essa consideração que está 
que tem amarelo, está do Anexo I até o Anexo 
IV, em todas elas, check-list dos municípios, da 
Sociedade Civil. Vamos para o Anexo V: aqui é 
aquilo que o Samir perguntou, é um Programa de 
Investimentos, uma estimativa disponível para as 
ações do Programa de Investimentos 2021. Aí 
nós temos na 3ª coluna a ação, ou seja, aquilo que 
tem que ser realizado. Isso vem lá do Plano de 
Bacia, a gente só faz um recorte para cada ano, 
então para esse ano é essa ação aqui na coluna 3: 
‘realizar a ação geológica e hidrogeoquímica de 
cromo hexavalente no Sistema Aquifero Bauru e 
diagnosticar as causas dessa ocorrência em 
valores superiores aos permitidos na Portaria de 
Consolidação nº 5, de 28/9/2017 (0,05 mg/l), 
com a definição de perfis de poços tubulares 
profundos.’ Então na coluna 9 nós temos a 
abrangência, desculpa na coluna 5, quero dizer, é 
específico para o que limita o Município de São 

José do Rio Preto. E na coluna 9, que é a 
penúltima coluna, nós temos um valor que está 
disponível, R$ 750.000,00, oriundos da fonte 
Cobrança. E assim sucessivamente para todos os 
empreendimentos. O segundo (coluna 3) seria 
‘elaborar o balanço hídrico de sub-bacia com 
baixa disponibilidade hidrica’. Esse já é para 
uma área de acordo com a priorização indicada 
no Relatório de Situação. Aí se precisa olhar para 
o Relatório de Situação e ver quais os locais que 
estão com bacia crítica. O valor definido para 
essa ação é R$ 405.084,43 também da Cobrança. 
O próximo empreendimento é referente a esgoto, 
que está do lado esquerdo e vocês não estão 
conseguindo ver o PDC, mas é referente a esgoto, 
execução de obras de sistemas de esgotamento 
sanitário bem como de efluentes provenientes de 
ETEs , nos municípios elencados no Relatório de 
Situação, aqueles municípios que estão 
deficientes no tratamento de esgoto e o valor 
disponível é R$ 1.699.513,29 da fonte Cobrança. 
O próximo é sistema de resíduos, ‘execução de 
obras e projetos em municípios de sistema de 
tratamento e coleta de resíduos sólidos 
insuficientes e a abrangência também é os 
municípios com sistema de tratamento e coleta de 
resíduos sólidos no Relatório de Situação. Tem 
que olhar para o Relatório de Situação e ver quais 
os municípios deficientes, são eles os prioritários. 
O recurso para essa ação é R$ 375.093,57 da 
fonte Compensação Financeira. O próximo é de 
sistema de drenagem, ‘execução de pbras e 
projetos de galerias de águas pluviais e 
canalização de cursos d´agua em áreas urbanas e 
periurbana’. As obras que forem também 
indicadas no Plano, ‘estudos de drenagem nos 
municípios, projetos com necessidade de 
readequação ou ampliação’, e o valor disponível 
para essa ação é de R$ 1.601.924,78, fonte 
Cobrança. A ação é ‘revegetar pelo menos uma 
APP e curso d´agua, prioritariamente nascentes e 
mananciais para abastecimento público. Aí são os 
municípios elencados como prioritários em 
projetos de identificação, priorização das áreas de 
mananciais para a preservação dos recursos 
hídricos. O título desse projeto é o projeto que foi 
elaborado pelo Dr. Ricardo Rodrigues, já 
concluído. Então a gente precisa olhar esse 
Relatório, ver os municípios, para propor ação. E 
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o valor disponível para essa ação é R$ 
351.274,05 da Compensação Financeira. E o 
último é ‘realização de palestras e elaboração de 
material de apoio sobre saneamento básico’. Isso 
engloba a UGRHI-15 toda e o valor disponível 
para essa ação é R$ 370.000,00 da fonte 
Cobrança. Na sequência, nós temos os valores 
disponíveis totalizando R$ 5.562.890,12, sendo 
R$ 4.826.522,50 da fonte Cobrança, que a Cecília 
acabou de demonstrar (Deliberação 324/2021) e 
R$ 736.367,62 da Compensação Financeira. 
Aquilo que o Samir perguntou dos recursos 
disponíveis. Anexo VI – Critérios de Pontuação: 
esse critério de pontuação, até o nº 4 nós 
mantivemos conforme os anos anteriores, sem 
nenhuma mudança. Agora, os itens 5 e 6 nós 
substituímos, na verdade, tiramos o que estava lá 
e colocamos esses, que são os seguintes: 5-
Cancelamento de empreendimentos deliberados 
pelo Comitê {não possui}, vai ganhar 10 pontos e 
{possui] vai ganhar só 5 pontos. Isso é uma 
maneira de premiar quem pega o recurso e 
imediatamente toma as providências 
administrativas, licita, executa e conclui. Mas 
existe também aqueles que pegam o recurso e 
demora 2 anos para licitar, não licita, é cancelado 
automaticamente por não licitarem. E o item 3,  
quantidade de projetos apresentados em grau de 
prioridade, aqui entra aquilo que eu falei que 
poderia apresentar mais de um projeto por 
tomador. Então se ele apresentar, por exemplo, 2 
projetos e indicar que um deles é prioridade, 
naquele que é prioridade vai ganhar 10 pontos.  
Se ele indicar 2 projetos, ele ganha 5 pontos. Se 
ele indicar 3, o 2º e o 3º vão ganhar 2 pontos. 
Então esse é um novo critério para a gente 
premiar quem executa de maneira rápida e 
eficiente, e no caso de mais de um 
empreendimento por cada tomador, priorizar 
aquilo que ele julgar mais necessário ou o que o 
plano diretor dele, se é o de drenagem ou de 
resíduo ou outra coisa,  tem que  identificar esse 
emprrendimento como prioridade. Considero 
apresentado e me coloco à disposição para 
alguma dúvida que eu possa esclarecer. Devolvo 
a palavra ao Senhor Presidente.”  Sr. Presidente: 
“Muito obrigado Ilson, pelo trabalho técnico, é 
claro que são muitos números, um trabalho 
realmente de fôlego que vocês realizam, eu quero 

cumprimentá-lo, cumprimentar toda a nossa 
equipe técnica e você em especial. Em discussão 
a deliberação que o Ilson acaba de expor, que 
‘dispõe sobre diretrizes e critérios para 
obtenção de financiamento com recursos do 
FEHIDRO – Compensação Financeira e 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, 
referentes ao ano de 2021’. Em discussão.” 
Professor Samir: “Eu queria fazer uma 
indagação, Sr. Presidente.” “Pois não, Professor 
Samir, tenha a oportunidade da indagação.” 
Professor Samir: “Ilson, onde vocês colocam 
aquela exigência da avaliação de cromo, que eu 
acho muito salutar, porque não se colocou 
também a de nitrato? Era isso, Ilson, por favor.” 
Ilson responde: “Esse Anexo V é na verdade um 
recorte do Programa de Investimentos 
Quadrienal, que tem lá no Plano de Bacia. Nós o 
aprovamos em agosto, se não me falha a 
memória, 2020. Quanto ao nitrato, se não me 
falha a memória, ele foi...” Cristiane Guiroto: 
“Posso interromper um pouquinho, Ilson? Então 
Professor, o nitrato está em execução, a gente não 
pode dar continuidade ao nitrato antes de acabar 
e a gente ainda vai começar a fazer o do nitrato, 
está sendo feito também o estudo de nitrato. Vai 
começar a ser feito agora, só que em outro 
município, que tem um problema bem mais 
premente que São José do Rio Preto.” Professor 
Samir: “Tudo bem, mas eu acho que já poderia, 
não obstante haver essa saída a que você se refere 
Crisitiane, eu acho que poderia colocar aqui 
nesse item, junto com o cromo, uma observação 
de que..., fazendo referência a isso que você 
falou, mas eu acho interessante colocar junto com 
o cromo sim, para chamar a atenção mais uma 
vez da importância de se considerar esses dois 
componentes, não sei se isso é compatível, se 
isso vale a pena ou não, do meu ponto de vista 
vale a pena mencionar isso junto com o cromo e 
fazer referência a esse projeto ao qual você se 
referiu...” Cristiane: “Professor, a hora que a 
gente menciona esse problema do nitrato e do 
cromo é no Relatório de Situação, esse daqui é o 
plano que a gente tem que seguir esse ano e o 
FEHIDRO não deixa a gente começar um projeto 
sem acabar o outro, se a gente colocasse os dois 
juntos, não daria certo, mas no Relatório de 
Situação que é o retrato da Bacia, a gente sempre 
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comenta que temos que ter um olhar para o 
cromo e para o nitrato. E provavelmente a gente 
vai ter que colocar também,  a gente vai ter que 
ter um olhar para outro elemento que começa a 
surgir na Bacia, mas no Relatório de Situação a 
gente sempre cita e chama a atenção.” Ilson: “Eu 
complemento dizendo que o Relatório de 
Situação é anual, então se pode diagnosticar isso 
todo ano e a gente fazer as adequações 
necessárias no Programa de Investimentos. 
Respondido, Dr. Samir?” Samir: “Tudo bem, 
estou satisfeito, obrigado”. Sr. Presidente: “Tudo 
bem, eu acho oportuno registrar em ata a 
observação do Professor Samir, para que numa 
próxima etapa, uma vez superada esta fase do 
nitrato, nós possamos também incluir o cromo. 
Continua em discussão a matéria, não havendo 
mais quem queira discutir, em votação. Aqueles 
que estiverem de acordo, permaneçam como se 
encontram, aprovada a matéria. Vamos para o 
último item desta 1ª etapa da nossa reunião. Em 
seguida a esta deliberação, estarei devolvendo a 
Presidência ao Dr. Gustavo. 4.4 
DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 327/2021, de 
25/03/2021, que “Aprova o Aditivo para o 
Contrato FEHIDRO nº 200/2020 – Plano de 
Bacia Hidrográfica da UGRHI-15 – 
Turvo/Grande (Revisão e Atualização)”. 
Com a palavra Ilson: “Obrigado Presidente 
Edinho, vamos à explicação. Márcia, parece que 
alguém estava com a mão levantada, pedindo...” 
Márcia: “Sim, Ilson, tem uma solicitação aqui, 
Daiane, os estudos de perdas ficaram de fora? Se 
você puder responder...” Ilson: “Eu vou dar 
continuidade aqui que cortou a sua fala aí e eu 
não ouvi, coloca a deliberação em tela e na 
sequência a gente discute isso aí. Pode ser? Essa 
deliberação, como o Presidente já leu o assunto 
referente, trata-se do Contrato 200/2020, cujo 
tomador é a FUNDAG e o executor é a REGEA, 
ou seja, é o nosso Plano de Bacia, é a revisão e 
atualização. O empreendimento está em 
execução, na fase de diagnóstico e de acordo com 
o cronograma contido no Plano de Trabalho a 
previsão para a conclusão era final de abril de 
2021, porém, com a solicitação do Agente 
Técnico de ampliar o conteúdo do diagnóstico e 
também para atender o Grupo de Apoio, que 
solicitou a elaboração de cadernos temáticos para 

os temas mais relevantes da Bacia, (estão 
relatatados aí no segundo “Considerando”), ou 
seja, uma solicitação do Agente Técnico de 
ampliar o diagnóstico e aí ele justifica que é em 
função do Relatório Zero há mais de 20 anos. Aí 
o Grupo de Acompanhamento solicitou também a 
elaboração de ‘cadernos temáticos’, então diante 
destas duas solicitações a empresa executora 
solicitou uma prorrogação de prazo de 180 dias e 
aditivo de valor de R$ 128.700,00 para a 
realização destes serviços extras. Esse material 
chegou à Câmara Técnica, eu informo que o 
Agente Técnico já se manifestou favoravelmente 
às duas solicitações, de forma escrita, porém o 
aditivo de valor necessariamente tem que passar 
pelo Comitê, o de prazo não, o próprio Agente 
tem autonomia para conceder. Então a Câmara 
Técnica recomenda ao plenário a aprovação, 
tendo em vista a manifestação e concordância do 
Agente Técnico quanto à prorrogação e o 
aditamento contratual de R$ 128.700,00 e aí, com 
o prazo de execução prorrogado, a expectativa de 
de que o 2º Plano de Trabalho se encerre em 
outubro /2021, então até o final do ano o nosso 
Plano de Bacia vai estar revisado e atualizado. 
Essas são as minhas considerações,  Senhor 
Presidente.” Sr. Presidente: “Este é o nosso 
último item, em discussão a matéria que trata de 
aprovar o aditivo para o Contrato FEHIDRO 
200/2020 do Plano de Bacia Hidrográfica da 
UGRHI-15 (Turvo Grande) Revisão e 
Atualização. Em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, em votação. Aqueles que 
estiverem de acordo, permaneçam como se 
encontram, aprovada a matéria, esse item que 
acaba de ser explicitado pelo Ilson, a quem 
agradeço mais uma vez. Antes de devolver a 
Presidência ao Dr. Gustavo, eu queria pedir aos 
colegas, aos membros do nosso Comitê da Bacia 
do Turvo Grande, que nós registrássemos em ata 
uma homenagem ao Tokio Hirata, que foi o 
Diretor do DAEE durante décadas e que realizou 
um trabalho excepcional. Eu me recordo durante 
todos esses últimos 4 anos a dedicação do Tokio. 
Doente, já muito fragilizado, ele comparecia a 
todas as nossas reuniões. Fazia questão, foi um 
homem que amou esta cidade, a nossa região e 
esta causa em defesa do meio ambiente, dos 
nossos recursos hídricos e da Bacia Turvo 
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Grande. Ele faleceu no dia 30 de julho de 2020, 
eu estava licenciado em função do período 
eleitoral, então como esta é a 1ª plenária que eu 
volto a participar, e sei, todos nós sentindo uma 
grande ausência, eu gostaria de colocar isso em 
discussão e votação para que constasse nesta 
nossa 71ª Reunião Ordinária do CBH-TG.” 
Samir: “Posso fazer uma sugestão? Numa 
reunião passada nossa, eu sugeri que se fizesse 
uma galeria dos ex-presidentes do Comitê, 
fotografias, e agora a sua sugestão me estimulou 
a completar aquela proposta, que também os ex-
secretários do Comitê também fossem 
representados nessa galeria através das suas 
respectivas fotos. Assim seria também a 
homenagem ao Tokio. Então fica aí a minha 
proposta que a galeria dos ex-presidentes também 
fosse completada com uma galeria dos ex-
secretários executivos, inclusive a do Tokio.” Sr. 
Presidente: “Feito aí um aditivo à nossa proposta, 
uma vez que o Professor Samir já havia 
levantado uma questão semelhante aí dos 
presidentes, é claro que nós precisamos ter em 
vista a previsão orçamentária, e tratando-se de 
um prédio público, precisamos verificar a 
legalidade dessa nossa manifestação. Mas o 
importante é que a intenção de todos nós seja 
essa de homenagear o nosso querido Tokio Hirata 
e se, dentro das possibilidades, não havendo o 
óbice legal e havendo a permissão orçamentária 
ou questão que o valha, nós deixamos a matéria 
deliberada. Em votação, aqueles que estiverem de 
acordo, permaneçam como se encontram...” 
Otávio Scardelato, Vice-Prefeito de Pirangi com 
a palavra: “Sr. Presidente, eu gostaria antes, de 
me manifestar a respeito dessa proposta, desse 
complemento de proposta que foi feita aí. Como 
1º presidente da Bacia do Turvo Grande, eu 
gostaria que esse projeto de homenagem aos 
presidentes do Comitê de Bacia fosse levado a 
cabo. Há cerca de 2 ou 3 anos eu estive no DAEE 
e no Comitê e constatei que embora as fotos 
estejam lá esperando que haja essa galeria de 
presidentes do Comitê de Bacia, isso não 
aconteceu até agora, então eu gostaria que essa 
manifestação, esse complemento de homenagem, 
apresentado pelo Presidente, fosse também 
apreciado juntamente com o de galeria de 
presidentes que passaram pelo Comitê de Bacia. 

Era essa a minha participação nessa discussão.” 
Márcia Brunca: “Só uma explicação, essa galeria 
já está disponível no site do Comitê, a galeria de 
presidentes onde nós solcitiamos as fotos já está 
disponível no site do Comitê, 
www.comitetg.gov.sp.br . Há a intenção também 
proposta para a gente incluir a galeria de fotos 
dos secretários executivos, a gente pode fazer 
isso no site.” Otávio Scardelato: “Desculpe a 
minha ignorância quanto a essa participação, mas 
eu fico grato por isso.” Sr. Presidente: “Não 
havendo mais quem queira discutir a matéria, , 
aqueles que estiverem de acordo, permaneçam 
como se encontram, aprovada a homenagem e 
também a galeria aos ex-presidentes e ex-
secretários executivos do CBH-TG. Devolvo 
agora a palavra ao Dr. Gustavo Silva para a 
segunda parte desta reunião, um abraço a todos e 
muito obrigado pela atenção.” Com a palavra, o 
Engenheiro Gustavo Antonio Silva, Diretor do 
DAEE e Secretário Executivo do CBH-TG: 
“Obrigado Edinho, antes de dar continuidade, 
quero fazer uma correção, quando eu estava 
falando dos Informes da Secretaria Executiva, 
que a reunião do CRH e a SIMA com a 
Secretaria Executiva foi realizada no dia 
04/02/2021, essa é a minha correção. Em relação 
à matéria anterior, quando eu entrei aqui eu 
solicitei à nossa equipe do DAEE para que a 
gente incluísse uma galeria no nosso site dos ex-
presidentes e dos ex-secretários executivos e os 
adjuntos, assim fica a nossa galeria como a 
Márcia já mencionou. Obrigado. 5.0 Processo de 
Renovação dos Membros do CBH-TG: 
Escarecimentos sobre os procedimentos de 
homologação e estatuto. Em conformidade com a 
Lei 7663/91, Artigo 24 ‘que garante paridade na 
composição dos Comitês e que a Diretoria do 
Comitê será composta por seus pares; 
Estabelece calendário para eleição até 31 de 
março dos anos ímpares.  Cada segmento propôs 
a composição para o Biênio 2021/2023, em 
Assembléia de Segmentos realizadas: Estado, 
02/03/2021 às 14 horas. Sociedade Civil: 
03/03/2021 às 9 horas e Municípios 03/03/2021 
às 15 horas. As propostas já foram apresentadas à 
Secretaria Executiva do CBH-TG, que relatará na 
sequência, em conformidade com a deliberação 
que será discutida. Esclareço que há a 
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necessidade de homologar a composição da 
plenária para o próximo biênio antes de indicar a 
composição das câmaras técnicas e Diretoria.  
5.1.1 Posse do Colegiado indicado em 
Assembléia dos Segmentos. 5.1.2  
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 328/2021, de 
25/03/2021, “Aprova a indicação e dá posse 
aos representantes dos Segmentos Estado, 
Municípios e Sociedade Civil para comporem 
o plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo e Grande para o período 
2021/2023”. Gustavo: “Convido a Maria Cecília 
para a leitura da composição que já está relatada 
na deliberação, mas é necessário ler a 
composição para a sua homologação e constar em 
ata. Obrigado.” Maria Cecília: “Boa tarde, vamos 
então fazer a leitura dos segmentos, que foram 
elencados para a composição do nosso novo 
Biênio 2021/2023. Podemos passar para a leitura 
das entidades Márcia, por favor? Representantes 
titulares e seus respectivos suplentes do 
Segmento Estado. Titulares: APTA, CDHU, 
CETESB, Secretaria de Governo, DAEE, DER, 
EDA, EDR, Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, Instituto Florestal, Polícia Militar 
Ambiental, SABESP, Secretaria da Educação, 
Secretaria da Fazenda, Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria da 
Saúde, Instituto de Zootecnia e Instituto da Pesca. 
Suplentes: são as mesmas entidades. APTA, 
CDHU, CETESB, Secretaria de Governo, DAEE, 
DER, EDA, EDR, Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, Instituto Florestal, 
Polícia Militar Ambiental, SABESP, Secretaria 
da Educação, Secretaria da Fazenda, Secretaria 
de Infraestrutura e Meio Ambiente, Secretaria da 
Saúde, Instituto de Zootecnia e Instituto da Pesca. 
Gostaria de fazer uma ressalva, essas entidades 
que estão em ‘amarelo’, nós estamos aguardando 
a confirmação da participação, porém nós vamos 
deixá-los deliberados tendo em vista que é só 
uma questão administrativa. Próximo segmento. 
Representantes titulares e suplentes do Segmento 
Municípios. Titulares: Cajobi, Catanduva, 
Cândido Rodrigues, Vista Alegre do Alto, 
Catiguá, São José do Rio Preto, Onda Verde, 
Olímpia, Nova Granada, Votuporanga, 
Macedônia, Cardoso, Valentim Gentil, Indiaporã, 
Mesópolis, Fernandópolis, Guarani D`Oeste e 

Mira Estrela. Suplentes: Monte Alto, Pindorama, 
Fernando Prestes, Pirangi, Palmares Paulista, 
Ipiguá, Cedral, Palestina, Severínia, Paulo de 
Faria, Parisi, Cosmorama, Américo de Campos, 
Jales, Urânia, Ouroeste, Santa Clara D`Oeste 
(que nos enviou a solicitação após a reunião de 
segmento) e estamos aguardando a manifestação 
de mais um município, que eu gostaria que saísse 
desse plenário hoje, gostaria de saber quem dos 
representantes de município gostaria de ser 
membro suplente no nosso Comitê?” “Monte 
Azul Paulista” Maria Cecília: “Mais alguma 
indicação ou podemos considerar Monte Azul?” 
“Ariranha”. “Município de Estrela D`Oeste”. 
“Vamos colocar então o nome dos 3 municípios 
para a gente aprovar na sequência? Podemos ler a 
Sociedade Civil? Márcia, temos 3 solicitantes à 
última vaga de suplência. Antes de terminar, eu 
esqueci de atentar, gostaria de voltar lá no item 2 
do Estado, durante a reunião do Segmento 
Estado, foi eleito o representante do segmento, 
ficou o DAEE – Departamento de Águas e 
Energia Elétrica para continuar na Secretaria 
Executiva e Secretaria Executiva Adjunta no 
Biênio 2021/2023. Continuando, na reunião do 
Segmento Municípios, no item 2, foi eleito o 
Município de São José do Rio Preto como 
representante, na pessoa do Prefeito Municipal 
Edinho Araújo para concorrer a uma vaga na 
Diretoria que nós vamos referendar a eleição na 
última deliberação. O que vocês acham nesse 
momento já define qual a prefeitura? Gostaria de 
ouvir o Presidente. Gustavo?” Sr. Presidente: 
“Cecília, agora eu passo a palavra ao Prefeito 
Edinho?” Cecília: “Não, nesse momento nós 
vamos precisar fazer a votação qual o município 
ficará com a última vaga.” Sr. Presidente: 
“Acredito que os municípios aí, cada um faça a 
sua consideração, eu sugiro um sorteio, porque os 
3 teoricamente estão habilitados, têm o mesmo 
direito, um sorteio acho que fica mais justo.” 
Cristiane Guiroto: “Será que eles não poderiam 
conversar pelo whatsapp entre os três para fazer 
um acordo?” Sr. Presidente: “Eu acho 
pertinente.” Samir: “Eu tenho uma sugestão para 
fazer. Escolher aquele que nunca foi representado 
ou então o mais velho dos representantes.” Sílvio 
de Ariranha: “Eu estou de acordo.” Samir: “Ou 
aquele município que nunca participou como 
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representante, como constituinte, ou o 
representante de município mais velho, em 
idade.” Maria Cecília: “Os três municípios já 
foram membros, ou titulares ou suplentes, do 
nosso plenário.” Sr. Presidente: “Cecília, será que 
a gente consegue fazer um sorteio entre esses 3 
municípios?” Alguém diz: “Põe num papelzinho 
e joga para cima...” “Será que os três não entram 
num consenso não?” Leonardo, Instituto 
Ambiente em Foco: “Não poderíamos por como 
critério a presença nas plenárias anteriores?” 
“Acho um bom critério também.” Cristiane 
Guiroto: “Eu acho que isso é só do Segmento 
Município, acho que eles têm que se resolver 
entre sí.” Antonio Henrique Balbino: “Não pode 
ser um desses critérios que o Samir propôs? 
Monte Azul está de acordo.” Sr. Presidente: “Eu 
acho melhor entre os 3 municípios aí entrarem 
num consenso e falar aqui para a gente qual é a 
definição deles.” “Estrela D`Oeste, é o Prefeito 
Tubarão falando, concordo com o sorteio, acho 
que todos são pertinentes em querer  participar e 
só tem uma vaga, faz um sorteio e tudo bem, não 
tem problema nenhum.” “Então já tem 2 votos, 
Monte Azul está de acordo com essa proposta 
também.” Maria Cecília: “Bom, como fazer um 
sorteio em videoconferência? Vamos tentar..., se 
estão todos de acordo, Gustavo, você tem alguém 
aí para fazer com você?” “Oi Lucíola?” Maria 
Cecília: “Você tem alguém aí para fazer com 
você esse sorteio? É assim, gente, gostaria de 
avisar que nós estamos em lockdown, cada um na 
sua casa, então até isso fica complicado. Mas o 
Gustavo vai providenciar o sorteio então. Só um 
momentinho.” Sr. Presidente: “Só peço um 
minutinho para vocês aqui, só para a gente 
realizar esse sorteio.” O Professor Samir fala 
algumas coisas que não são captadas 
integralmente pelo sistema, ficando difícil a 
transcrição. Maria Cecília: “Vamos dar 
prosseguimento ao sorteio pois a nossa pauta é 
grande.” Sr. Presidente: “Maria Cecília, quais os 
municípios mesmo?” Márcia Brunca: “Monte 
Azul Paulista,  Estrela D`Oeste e Ariranha.” Sr. 
Presidente: “O município do sorteio foi Monte 
Azul Paulista. Todos vendo?” Maria Cecília: 
“Sim, perfeito. Voltemos então à Deliberação, 
Márcia, por favor. Continuando na leitura dos 
membros do novo Biênio 2021/2023 Segmento 

Municípios, 18º suplente, Prefeitura de Monte 
Azul Paulista. Seguimos então para os 
representante titulares e suplentes do Segmento 
Sociedade Civil. Titulares: ABAS, Associação 
de Desenvolvimento Comunitário do Bairro Jataí, 
Associação de Desenvolvimento Comunitário do 
Córrego Comprido, CAMU-Central das 
Associações do Município de Urânia, APV-
Associação de Populações Vulneráveis, Rotary 
Norte São José do Rio Preto, ASSEMAE-
Associação Nacional dos Serviços de 
Saneamento, AAMA-Associação Amigos dos 
Mananciais, SEARVO-Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região 
de Votuporanga, CAPIN-Centro de Estudos 
Agroambientais de Pindorama, ÚNICA-União da 
Agroindústria Canavieira do Estado de São 
Paulo, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de São José do Rio Preto, SENAI-
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
FIESP-Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo, IAF-Instituto Ambiente em Foco, 
SIAESP-Sindicato da Indústria do Açúcar no 
Estado de São Paulo, Sindicato Rural de 
Catanduva e AERJ-Associação dos Engenheiros 
da Região de Jales. Suplentes: 
COOPERLAGOS-Cooperativa Social de Coleta 
Seletiva, Beneficiamento e Transformação de 
Matéria Prima e Materiais Recicláveis de São 
José do Rio Preto, SIFAESP-Sindicato da 
Indústria de Álcool do Estado de São Paulo, 
ABES-Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental, CIESP-Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo – Diretoria 
Regional de São José do Rio Preto, UNIRP-
Centro Universitário de Rio Preto, 
CANAOESTE-Associação dos Plantadores de 
Cana do Oeste do Estado de São Paulo, UDOP-
Associação Profissional da Indústria da 
Fabricação de Álcool, Açúcar, Similares e 
Conexos, ACIRP-Associação Comercial e 
Empresarial de São José do Rio Preto e AFCRC-
Associação dos Fornecedores de Cana da Região 
de Catanduva. A entidade do Segmento 
Sociedade Civil que comporá a Diretoria do 
Comitê será a Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio 
Preto, e o representante é o Engenheiro Germano 
Hernandes Filho. No item 4, o mandato das 
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instituições se iniciará em 01/04/2021.Devolvo 
então a palavra ao Gustavo, para aprovação da 
Deliberação.” Sr. Presidente: “Coloco em 
discussão, coloco em aprovação, favoráveis, 
contrários, abstenções, aprovada. 5.2.1 Posse 
dos Membros nas Câmaras Técnicas e Grupo 
Técnico para Elaboração do Relatório de 
Situação. 5.2.2 DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 
329/2021, de 27/11/2020, que “Homologa a 
composição das Câmaras Técnicas:  CT-
PLAGRHI/AI; CT-SAN; CT-Educação 
Ambiental; CT-AS; CT-UM e Grupo de 
Técnico para Elaboração do Relatório de 
Situação Biênio 2021/2023 e dá outras 
providências”. Convido a Maria Cecília para a 
leitura da composição, que já está relatada na 
Deliberação e é necessário ler a composição para 
a sua homologação para constar em ata. Passo a 
palavra para a Maria Cecília: “A Câmara Técnica 
de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 
Hídricos / Assuntos Institucionais (CT-
PLAGRHI / AI), passa a ser assim constituída no 
Biênio 2021/2023: 6 (seis) representantes do 
Segmento Estado. SABESP - Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 
DAEE – Departamento de Águas e Energia 
Elétrica, SAA/CATI/EDR – Escritório de 
Desenvolvimento Rural/Coordenadoria de 
Fiscalização e Biodiversidade (CFB), CETESB – 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 
EDA – Escritório de Defesa Agropecuária de São 
José do Rio Preto. 6 (seis) representantes do 
Segmento Sociedade Civil: ACIRP, Associação 
dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São 
José do Rio Preto, AAMA, SEARVO, IAF e 
AERJ. 6 (seis) representantes do Segmento 
Municípios: Prefeituras de Catiguá, Pirangi, 
Palestina, Mesópolis, Indiaporã, Votuporanga e 
Tabapuã. Artigo 2º: Câmara Técnica de Assuntos 
de Saneamento – CT-SAN: 6 (seis) 
representantes do Segmento Estado, SABESP, 
Saúde, EDR/CFB, DAEE, EDA e CETESB. 6 
(seis) representantes do Segmento Sociedade 
Civil: ASSEMAE, Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio 
Preto, ABES, AAMA, ABAS e ÚNICA. 6 (seis) 
representantes do Segmento Municípios: 
Prefeituras de Catanduva, Vista Alegre do Alto, 
Cedral, Jales, Ouroeste e Valentim Gentil. Artigo 

3º: Câmara Técnica de Águas Subterrâneas e 
Usos Múltiplos CT-AS/UM: 6 (seis) 
representantes do Segmento Estado: SABESP, 
CETESB, Escritório de Desenvolvimento Rural, 
DAEE, Secretaria de Estado da Saúde e EDA. 6 
(seis) representantes do Segmento Sociedade 
Civil: ABAS, IAF, CAPIN, Rotary, SIAESP e 
Sindicato Rural de Catanduva. 6 (seis) 
representantes do Segmento Municípios: 
Prefeituras de: Pirangi, Cajobi, Olímpia, 
Fernandópolis, Guarani D`Oeste e Cardoso. 
Como suplente ficou a Prefeitura de Monte Azul 
Paulista. Artigo 4º: Câmara Técnica de Educação 
Ambiental – CT-EA; passa a ser assim 
constituída: 6 (seis) representantes do Segmento 
Estado: SAA/CATI/EDR, APTA, Secretaria de 
Educação – Diretoria de Ensino de São José do 
Rio Preto, DAEE, EDA e SABESP. 6 (seis) 
representantes do Segmento Sociedade Civil: 
APV, AAMA, CAPIN, Cooperlagos, IAF, 
ABAS. Como suplente ABES. 6 (seis) 
representantes do Segmento Municípios: 
Prefeituras de Catanduva, Monte Alto, São José 
do Rio Preto, Mira Estrela, Jales e Macedônia. 
Suplentes: Prefeituras de Cândido Rodrigues, 
Urânia e Guarani D`Oeste. Artigo 5º: Grupo 
Técnico para Elaboração do Relatório de 
Situação Biênio 2021/2023 passa a ser assim 
constituído: 6 (seis) representantes do Segmento 
Estado: EDR, SIMA, SABESP, Secretaria da 
Saúde, EDA e DAEE. 6 (seis) representantes do 
Segmento Sociedade Civil: ABAS, AERJ, IAF, 
AAMA, Cooperlagos e ASSEMAE. 6 (seis) 
representantes do Segmento Municípios: 
Prefeituras de Macedônia, Fernando Prestes, 
Fernandópolis, São José do Rio Preto. Aqui 
também temos 2 vagas ainda para completar o 
Grupo do Relatório de Situação. Eu faria a 
sugestão de colocarmos as duas prefeituras que se 
prontificaram a fazer parte do plenário, Ariranha 
e Estrela D`Oeste.”  Sílvio Zerunian: “Ariranha 
concorda.” Maria Cecília: “Obrigada, Márcia 
pode colocar Ariranha. O representante de Estrela 
D`Oeste?” Márcia: “Ele precisou se ausentar, ele 
mandou um e-mail só, fazendo um 
questionamento a respeito da escolha dos 
municípios, vamos ver se tem algum outro 
município interessado.” Maria Cecília: “Pois não, 
então está aberta a indicação de mais um 
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município. Alguma manifestação?” Márcia: “Se 
não tiver nenhuma manifestação, vamos tentar 
então Estrela D`Oeste, a gente fala com eles 
posteriormente.” Maria Cecília: “Ok, de acordo. 
Concluindo então, as duas últimas vagas ficam 
com Ariranha e Estrela D`Oeste. Devolvo a 
palavra ao Gustavo para a aprovação da 
Deliberação.” “Só um minuto Maria Cecília, é a 
Daniela do Instituto de Pesca. No biênio que 
terminou a gente participava de duas câmaras 
técnicas e na última reunião eu não pude 
comparecer, porque nós tivemos problema de 
falta de energia elétrica, e foi on-line e eu 
gostaria de me deixar à disposição que, se 
faltasse alguém e tivesse alguma vaga no 
Segmento Estado, o Instituto de Pesca gostaria de 
entrar.” “Ok Daniela, pode ser como suplente em 
alguma das câmaras técnicas. Qual eram as 
câmaras técnicas que vocês participavam? Águas 
Subterrâneas e Usos Múltiplos? Então Márcia, 
vamos colocar o Instituto de Pesca como suplente 
na Águas Subterrâneas e Usos Múltiplos? Muito 
obrigada. Devolvo a palavra ao Gustavo para a 
aprovação da Deliberação.” Sr. Presidente: 
“Coloco em discussão, em aprovação, favoráveis, 
contrários, abstenções, aprovada. Caso haja 
contestação, informo que os suplentes estarão em 
Cadastro de Vagas, e que nessa gestão, a 
participação dos titulares será acompanhada pela 
Secretaria Executiva e, abrindo vagas, serão 
chamados os interessados. Convoco as câmaras 
técnicas para que, quando de sua primeira 
reunião, elejam os seus coordenadores. 5.3.1 
Indicação CRH – Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos e CONESAN – Conselho 
Estadual de Saneamento - 5.3.2 
DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 330/2021, de 
25/03/2021, que “Indica os representantes do 
Segmento Municípios no Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CRH) e Conselho 
Estadual de Saneamento (CONESAN) para o 
Biênio 2021/2023 e dá outras providências”. 
Convido a Maria Cecília para a leitura da 
composição, que já está relatada na Deliberação. 
É necessário ler a composição para a sua 
homologação e para constar em ata.” Maria 
Cecília: “Essas indicações saíram da reunião do 
Segmento Municípios e foram eleitos então por 
aclamação, realizada pelos membros do Comitê: 

Artigo 1º: Fica indicada por votação do 
Segmento Municípios como membro titular do 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH), 
a Prefeitura Municipal de Pirangi e como 
membro suplente do Conselho Estadual de 
Saneamento (CONESAN), a Prefeitura 
Municipal de Votuporanga, para o mandato do 
Biênio 2021/2023. Devolovo a palavra ao 
Gustavo para apreciação da Deliberação.”  Sr. 
Presidente: “Coloco em discussão, em aprovação, 
favoráveis, contrários, abstenções, aprovada. 
Passo a palavra agora para o Prefeito Edinho 
Araújo” Edinho Araújo: “Meu caro Gustavo, 
demais membros do nosso Comitê, Maria 
Cecília, Márcia Brunca, saúdo a todos os demais 
na pessoa do Professor Samir, uma reunião 
realizada pela dedicação e pelo esforço que todos 
fazem, para que nos comuniquemos 
remotamente, isso demonstra o interesse, 
demonstra a determinação de todos para que 
possamos estar organizados através deste Comitê, 
que tem sido referenciado em todo o Estado pelo 
seu trabalho, pela sua seriedade, são mais de 60 
municípios que integram este Comitê, e eu saúdo 
a todos na expectativa de que vamos sair desta 
pandemia e que possamos nos ver, debater olho 
no olho, os grandes temas que temos pela frente, 
porque indiscutivelmente hoje não se pode pensar 
em desenvolvimento das nossas cidades se não 
colocarmos em primeiro plano aquilo que é 
fundamental, a água, o meio ambiente, o esgoto 
tratado, e é disso que nós queremos tratar. Tratar 
da água, do esgoto e conservar as nossas 
margens, conservar as nossas bacias, os nossos 
córregos, as nossas nascentes, as nossas matas 
ciliares, ‘plantarmos água’, plantarmos árvores, é 
isso que nós esperamos transmitir para as futuras 
gerações. É com esse espírito que eu saúdo e 
cumprimento a todos por esta reunião. Devolvo a 
palavra a você meu caro Gustavo.” Sr. 
Presidente: “Passo a palavra à Maria Cecília para 
que faça a chamada dos que irão compor o Biênio 
2021/2023. Maria Cecília: “Gostaria primeiro de 
agradecer a todos os membros do Biênio 
2019/2021 e dar as boas-vindas aos membros do 
novo Biênio, 2021/2023. Márcia, você tem a 
listagem com os membros de 2021/2023 
presentes?”  Márcia: “Sim, Cecília. Titulares 
Municípios: Cândido Rodrigues, Catanduva, 
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Catiguá, Fernandópolis, Guarani D´Oeste, 
Indiaporã, Mira Estrela, Nova Granada, Olímpia, 
Onda Verde, São José do Rio Preto, Valentim 
Gentil e Votuporanga. Suplentes: Cedral, 
Fernando Prestes, Ipiguá, Monte Alto, Palestina, 
Pindorama e Severínia. Estado: APTA, CDHU, 
CDRS, CETESB, DAEE, DER, EDA, Instituto 
de Pesca, Instituto Florestal, SABESP, Secretaria 
da Educação, Secretaria de Estado da Saúde, 
SIMA. Agora a Sociedade Civil: AAMA, 
ABAS, ABES, Associação de Desenvolvimento 
Comunitário do Córrego Comprido, AERJ, 
SEARVO, Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio 
Preto, ASSEMAE, CAMU, FIESP, CAPIN, IAF, 
SIFAESP, ÚNICA, Rotary Clube São José do 
Rio Preto, SIAESP, Sindicato Rural de 
Catanduva, mais alguém está presente para esse 
Biênio 2021/2023 que são membros titulares e 
suplentes que tomaram a questão da titularidade? 
Então é essa a lista.” Maria Cecília: “Obrigada 
Márcia, devolvemos a palavra para o Gustavo, 
para o prosseguimento da nossa pauta.” Sr. 
Presidente: “Obrigado, Maria Cecília. Dando 
continuidade, 5.4  Composição da Nova 
Diretoria. 5.4.1  Procedimentos para indicação 
de dirigentes – Biênio 2021/2023 – 
Procedimentos e indicação em conformidade com 
o Capítulo IV, Artigos 10, 11 e 15 do Estatuto, a 
Secretaria Executiva apresenta as entidades 
indicadas: Segmento Municípios: Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto; Segmento 
Sociedade Civil: Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio 
Preto e Segmento Estado: DAEE – 
Departamento de Águas e Energia Elétrica. 
Estatuto novo: em conformidade com os Artigos 
10 e 15 do Estatuto do CBH-TG, os Segmentos 
Municípios e Sociedade Civil indicarão o 
Presidente e o Vice-Presidente. Eu pergunto se há 
um acordo quanto à composição da Diretoria?” 
Samir: “Vai Cristiane, fala! Cristiane? Fala!” 
Cristiane: “Não, eu não tenho nada para falar 
não.” Samir: “Quem é que vai falar do acordo 
nosso?” Cristiane: “O representante da Sociedade 
Civil.” “Aqui é o Leonardo, do IAF, nós tivemos 
uma reunião entre a nossa Câmara e outra vez 
também com a Diretoria, de que seria alternado a 
Presidência do Comitê entre o Segmento 

Municipal e da Sociedade Civil, no caso para a 
Presidência desse Biênio seria a Sociedade Civil, 
mas a gente entrou em acordo para permanecer o 
Prefeito  de São José do Rio Preto e no próximo 
biênio mantém o interesse em representar na 
Presidência. É isso o correto pessoal, da 
Sociedade Civil?” Antonio Carlos Carvalho” 
“Tem o nosso apoio como representante da 
Sociedade dos Engenheiros, haja vista que nessas 
duas últimas eleições o Prefeito Edinho...” Samir: 
“Não estou ouvindo...” O som está muito ruim, 
diz alguém. Antonio Carlos Carvalho pergunta se 
o estão ouvindo, o pessoal responde que não. Sr. 
Presidente: “Está um pouco baixo...” Maria 
Cecília: “Pessoal, vamos então dar 
prosseguimento, pelo que eu pude ouvir do 
Carvalho, ele apoia a decisão de continuidade, se 
ele estiver me ouvindo e eu estiver falando o que 
ele não falou, que se manifeste pelo chat, por 
favor.” Samir: “Na nossa reunião do Segmento 
Sociedade Civil concluiu-se por unanimidade, 
ninguém votou contrário, que não obstante o 
segmento tenha interesse no rodízio estabelecido 
por lei, e que esse ano seria a vez de a Sociedade 
Civil assumir a Presidência, não obstante tudo 
isso, face à indicação do segmento dos prefeitos  
do Senhor Prefeito Edinho Araújo, a Sociedade 
Civil, por unanimidade decidiu abrir mão dos 
seus direitos e indicar também o Prefeito Edinho 
para a presidência. Mas a Sociedade Civil quer 
deixar bem claro e gostaria de ouvir do segmento 
dos prefeitos, a Sociedade Civil tem interesse na 
manutenção do rodízio e que no próximo biênio o 
segmento tem interesse em exercer a presidência 
e evidentemente abrir mão ou não, dependendo 
das  circunstâncias daquele momento. Que isso 
ficasse bem claro e que constasse em ata.” Maria 
Cecília: “Perfeito Professor Samir, muito 
obrigada. Gustavo, podemos dar 
prosseguimento?” Engenheiro Ilson pede a 
palavra: “Cecília, se você permite, eu acabei de 
receber um áudio aqui do Carvalho, por 
whatsapp. Posso reproduzi-lo?” “Pois não, tem a 
palavra, Ilson.” Ilson: “Ilson, manifeste a minha 
idéia da permanência do ex-Presidente e atual 
Prefeito Edinho, na Presidência do Comitê para o 
Biênio 21/22 (Transcrito do áudio do Engº 
Carvalho). Conseguiram ouvir?” Maria Cecília: 
“Sim, muito obrigada, mais alguém gostaria de 
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falar alguma coisa ou podemos passar para a 
deliberação? Márcia, compartilhe por favor, a 
deliberação. Antes da leitura da deliberação, eu 
gostaria de ouvir o indicado, o Prefeito Edinho 
Araújo.”  Edinho Araújo: “Mais uma vez a minha 
saudação a todos, quero agradecer aí a indicação 
dos colegas prefeitas e prefeitos, quero 
cumprimentar e agradecer as manifestações da 
Sociedade Civil através do Professor Samir, do 
Carvalho, e dizer que para mim é uma honra e 
uma responsabilidade imensa poder estar à frente 
deste Comitê, juntamente agora com o Gustavo, 
que está à frente do DAEE, é sempre um desafio. 
Foram anos muito positivos os dois biênios que 
se encerraram, 17/18, 19/20, e agora vamos para 
um novo biênio. Eu quero dizer que a nossa pauta 
será sempre composta de forma democrática, 
aberta, onde nós queremos cada vez mais a 
participação de todos, para que possamos, de 
forma coletiva, enfrentarmos as questões da 
nossa Bacia, do nosso Comitê, que é um dos mais 
respeitados do Estado de São Paulo. Ter o 
Germano ao meu lado como Vice-Presidente, 
representante da Sociedade Civil, ele que tem 
uma larga experiência ao lado de tantos outros 
representantes das diversas entidades, e também 
da esfera estadual, será um esforço coletivo 
juntamente com os presidentes (?) de câmaras, 
juntamente com os integrantes de todas as 
câmaras técnicas, e aproveitar para saudar esta 
assessoria tão competente, que é representada 
pela Maria Cecília, pela Márcia Brunca e por 
tantos outros homens e mulheres que têm 
dedicado grande parte do seu tempo no estudo e 
naquilo que é fundamental, elegermos as 
prioridades, propormos soluções e buscarmos 
recursos. Portanto eu agradeço e mais uma vez 
fico comprometido com o trabalho sério e onde 
nós tenhamos cada vez mais a participação de 
todos. Um grande abraço e muito obrigado!”  Sr. 
Presidente: “Então vou dar continuidade aqui.  
5.4.2 Deliberação CBH-TG 331/2021, de 
25/03/2021 que “Elege e empossa a Diretoria 
para o Biênio 2021/2023” A composição já está 
relatada na Deliberação, mas é necessário ler para 
a sua homologação e para constar em ata. Ficam 
eleitos e empossados nesta data para votação do 
plenário como Presidente Edinho Araújo, Vice-
Presidente Germano Hernandes Filho, Secretário 

Executivo Gustavo Antonio Silva e Secretária 
Executiva Adjunta Maria Cecília de Andrade 
para o mandato do Biênio 2021/2023. Abro a 
palavra agora para a nova Diretoria. Eu quero 
fazer uso agora da palavra, que para mim é uma 
honra estar aqui na direção desta tão importante 
Diretoria da Bacia Hidrográfica Turvo Grande, e 
não  foi fácil o caminho até chegar aqui, só tenho 
a agradecer a Deus porque se estou aqui é porque 
plantei coisas boas e agora só tenho a colher 
frutos, que é tão importante o nosso Comitê para 
a gente gerenciar todos os nossos recursos 
hídricos, todas as nossas benfeitorias para todos 
os municípios que estão na UGRHI-15, e para 
mim é de exrema importância estar aqui 
compondo essa Mesa Diretora junto com essas 
pessoas tão experientes como o nosso Prefeito 
Edinho Araújo, o Germano, Maria Cecília, 
Márcia, e eu agradeço. Eu passo a palavra agora 
para o Engenheiro Germano Hernandes Filho 
para que ele faça as suas considerações. 
Germano, está sem áudio. Podemos tocar para a 
frente  Maria Cecília?”  Maria Cecília: “Sim” Sr. 
Presidente: “Então agora eu quero, Prefeito, antes 
de passar a palavra para o senhor, eu quero só 
fazer um breve agradecimento e quero 
parabenizar a recondução do senhor à frente deste 
Comitê, um Comitê tão importante e para a nossa 
UGRHI-15 aqui e para a região, eu tenho certeza 
que nesse Biênio 2021/2023 nós vamos realizar 
um belo trabalho e sem dúvida Deus vai nos 
abençoar, independente da religião de cada um, 
mas eu tenho certeza de que nós seremos muito 
bem abençoados por Deus. Só um minutinho que 
já passo para o senhor, Professor.” Germano 
Hernandes Filho, Vice-Presidente do CBH-TG: 
“Primeiro eu quero parabenizar a nova Diretoria 
do Comitê, agradecer aí..., é sempre muito bom, 
o Comitê ganha muito com o Prefeito Edinho 
Araújo na Presidência, ganha muito, eu falei isso 
no Segmento Sociedade Civil, porque o Prefeito 
é respeitado no Brasil inteiro, e o Comitê precisa 
dessa representatividade na Presidência. E a 
Sociedade Civil, a gente vem fazendo esse 
trabalho nos 2 últimos biênios junto com o 
Prefeito Edinho Araújo e tem dado muito certo e 
o Comitê sempre ganhando muito. O Comitê tem 
muita coisa ainda para fazer, mas já avançou 
muito. A nossa região, se a compararmos com o 
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Brasil, é uma referência, as cidades aqui são 
referência nacional, os nossos problemas 
diminuíram muito, comparados aos problemas 
brasileiros. Nós somos realmente referência. O 
Comitê fez um trabalho brilhante ao longo desses 
25 anos e a gente precisa continuar a avançar 
ainda mais, temos muita coisa para fazer. Então, 
tendo o Prefeito como Presidente, alavanca muito 
essa ‘guinada’ que a gente precisa ainda dar no 
Comitê de Bacias. E a Sociedade Civil como uma 
instituição mais técnica, vai ajudar essa Diretoria 
a fazer o trabalho necessário do ponto de vista 
técnico. Então é isso, eu agradeço aí a todos, e 
vamos continuar esse trabalho juntos, obrigado.” 
Sr. Presidente: “Como eu estava dizendo, deixa 
eu dar uma continuidade então do agradecimento, 
eu quero dizer a todos que o trabalho aqui para 
essa reunião aqui hoje, foi uma reunião de 
sucesso, eu não posso deixa r de falar dessas 
pessoas porque o trabalho aqui é muito intenso, é 
um trabalho que exigiu muito de todos aqui, que 
nem o Prefeito Edinho mencionou, para mim é 
uma honra estar aqui nesta sala, nesta mesa, nesta 
cadeira onde o Tokio sentou e dirigiu aqui o 
DAEE por muitos e muitos anos. Quando eu 
entrei aqui eu falei para todos que eu quero 
manter a recondução e da mesma forma que já 
estava vindo anteriormente e que a gente segue 
daqui para a frente. Quero agradecer 
especialmente a a Márcia pelo empenho dela 
antes da nossa plenária aqui, foi um esforço 
intenso, à Maria Cecília, ao Fábio Mota, ao 
Thiago, que é o responsável por todo o nosso 
trabalho de informática aqui, que graças a Deus 
deu tudo certo na nossa reunião, não teve nenhum 
percalço, quero agradecer à Lucíola, ao Ilson, o 
execelente trabalho que o Ilson faz, ao Antônio 
Roberto por todas as ligações anteriores à nossa 
reunião, à Elenir, ao Wendel e à Eliana. E fico 
muito feliz e parabenizo aí a nossa Mesa 
Diretora, que vá dar tudo certo nesse Biênio 
2021/2023. Passo agora a palavra ao Prefeito 
Edinho Araújo, para ele encerrar a nossa 71ª 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG).” 
Professor Samir intervém: “Eu poderia falar antes 
do Edinho?” Edinho Araújo, Presidente do CBH-
TG reeleito e já empossado: “Gustavo, eu...pois 
não, parece que alguém está pedindo a palavra, é 

o Samir? Oi Samir, vamos lá, porque eu não 
estou vendo você, estou te reconhecendo pela voz 
apenas.” Samir: “Bom, na minha idade eu já sou 
inimputável, então eu posso usar da palavra 
quantas vezes julgar necessário. Mas o que eu 
vou dizer acho que é de grande importância, data 
vênia,  e modéstia às favas. Eu sou o decano do 
Comitê. Estou aqui desde a sua fundação e até 
antes da sua fundação. E durante esses 25 anos, 
eu pude vivenciar toda a história desse Comitê, 
todos os acontecimentos que aqui se 
desenvolveram, as lutas, o trabalho, a dedicação, 
houve momentos em que as coisas estavam de tal 
forma engalfinhadas e com participação funesta, 
assim digo, do Governo Estadual, na eleição e na 
renovação da composição do Comitê. E isso nos 
trouxe, naquele momento, grandes dissabores e 
até motivação do abandono do trabalho junto ao 
Comitê, mas insistimos. E hoje nós vemos com 
alegria enorme essa convivência entre os 3 
setores, os 3 membros do Comitê: a Sociedade 
Civil, a representação dos prefeitos e a 
representação do Estado, essa convivência 
pacífica, harmoniosa, que culminou com essa 
atitude de agora de renovação da Mesa. Não 
houve nenhuma ingestão (ingerência) superior 
“lá de cima’, de Secretários de Estado, querendo 
menosprezar a atividade do segmento civil. 
Muito pelo contrário, no momento em que as 
autoridades “lá de cima’ deixaram que os 
segmentos do Comitê trabalhassem de maneira 
independente, as coisas evoluíra e culminaram 
nessa reunião magnífica, com essa transição 
pacífica, em que predominou o reconhecimento 
do trabalho de cada segmento, o reconhecimento 
e o respeito por esse trabalho. Por isso, como 
membro fundador desse Comitê, eu quero 
manifestar a minha alegria e satisfação, e 
cumprimentar a todos os componentes desse 
Comitê pela lisura com que se desenvolveram e 
tenho certeza de que vão desenvolver esses novos 
daqui para a frente. Meus parabéns a todos, 
parabéns ao Edinho...” (Nesse momento o áudio 
do Professor Samir interrompeu-se 
abruptamente.” 6.0 Encerramento: Sr. 
Presidente: “Obrigado ao Professor Samir, muito 
obrigado Germano, Gustavo, um abraço a todos, 
eu faço coro às manifestações de que foi uma 
reunião com todo o sucesso que se esperava e 
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agora vamos ao trabalho, vamos continuar e fazer 
muito melhor, esta é a minha intenção, é este o 
nosso propósito, de unidos discutirmos para que a 
nossa região continue sendo uma referência 
nacional em todos os aspectos, especialmente no 
desenvolvimento sustentável. Declaro encerrada 
a nossa 71ª Reunião Ordinária do CBH-TG, com 
agradecimento a todos, até a próxima, se Deus 
quiser.” 

A presente ata foi redigida na íntegra por Antonio 
Roberto de Jesus, Assessor Técnico III do DAEE 
e vai assinada pelo Secretária Executivo e pelo 
Presidente do CBH-TG. 
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