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Relação dos Membros da Plenária - Presentes  
Entidade Nome  

APTA Everton Luis Finoto  
CETESB Sílvio Beraldi  
CETESB Cristiano Ricardo Mateus  
CDHU Osvaldo Carvalho da Silva  
DAEE Maria Cecília de Andrade  
DAEE Márcia R. Brunca Garcia  
DAEE Gustavo Antonio Silva  
DER Natal Takashi Arakawa  
EDA Maria Argentina N. Matos  
Instituto Florestal Narciso Santos Costa  
Instituto de Zootecnia Edmar E. B. Mendes  
SABESP Luciano Carlos Montedor  
Secretaria da 
Educação/Diretoria Ensino 
S.J.Rio Preto 

Siomara Miranda S. Corrêa 
 

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  Henrique F. Prado  
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 Elise Baroni Ramos  
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. Macedônia Monique Silva Hiraki  
P.M. Monte Alto Fábio Gabriel Nascibem  
P.M. Monte Azul Paulista Antonio H. B. Pereira  
P.M. Mira Estrela Priscila F. C. Prado  
P.M. Novais Paulo Cesar Dias Pinheiro  
P.M. Nova Granada Tânia Liana Toledo Yugar  
P.M. Olímpia Rafael A. B. Silveira  
P.M. Onda Verde Fabrício Pires de Carvalho  
P.M. Ouroeste Claudecir Caberlim  
P.M. Monte Alto Fábio Gabriel Nascibem  
P.M. Monte Azul Paulista Antonio Balbino H. Pereira  
P.M. Palestina Railton F. S. Nascimento  

P.M. Palmares Paulista Maothana Oliveira Almeida  
P.M. Pirangi Rodrigo Ferraz de Arruda  
P.M. Pindorama Geraldo Felippe Jr.  
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. Valentim Gentil Francisco C.G. Belém  
P.M. Votuporanga Elizabeth R. D. Prado  
AAMA Izabel C.G.Vespa  
ABAS Cristiane Guiroto  
AERJ – Assoc. Eng. R.Jales Sérgio Yoshimi Nishimoto  
ASSEMAE Vera Lúcia Nogueira  
Assoc. Eng.  Arquitetos e 
Agrônomos S.J.R.P. 

Germano Hernandes Filho 
 

CAMU Pedro Sérgio Podsclan  
CANAOESTE Ivan Tilelli Burjaili  
CAPIN  Maria Teresa V.N. Abdo  
CIESP – S.J. Rio Preto Jeferson A. Lopes  
Cooperlagos Antonio Sternieri Filho  
IAF Leonardo J.S. Cruz  
Rotary Norte Samir Felício Barcha  
SEARVO Vanda Aparcida Bazzo  
SENAI Francisco Carlos Robles  
SIAESP Walter Cezar Bertoncello  
SIFAESP Adriel Carvalho Suman  
UNICA Larissa Barcelos Campos   
UNIRP Zélia Ap. V. Silva  

Convidados 
Antonio R. Jesus 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 Elenir Marabeis Freire  
Sílvia Andreu Rodrigo Arruda  
Ricardo Pereira Cláudio G. Souza  
Cristiano R. Matheus Elise Baroni  
Evandro Ferreira Jean Oliveira  
Maria Lourdes Villela Neusa Alves da Cruz  

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 
2021, às 14:30 horas, por meio de vídeo 
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conferência, realizou-se a 72ª Reunião 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo e Grande (CBH-TG), 
registrando-se a participação de 106 pessoas, 
entre representantes dos Municípios, da 
Sociedade Civil e do Estado, conforme 
“Relação dos Membros do Plenário Presentes” 
apresentada, Prefeitos Convidados e 
Convidados. 1. Abertura: Edinho Araujo, 
Prefeito de São José do Rio Preto e Presidente do 
CBH-TG passa a fazer uso da palavra: “Boa tarde 
a todos, dê o primeiro informe aí Gustavo, da 
nossa 72ª Reunião Ordinária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande 
(CBH-TG) declaro aberta a nossa reunião. Tem a 
palavra Gustavo.” Gustavo Antonio Silva, 
Secretário Executivo do CBH-TG, com a palavra: 
“Obrigado Presidente, Senhor Prefeito Edinho 
Araújo, quero desejar boa tarde a todos, sejam 
todos bem vindos à nossa 72ª Reunião Ordinária 
do CBH-TG. Informamos que a coordenação 
dessa videoconferência está sendo realizada pela 
Secretaria Executiva do CBH-TG na organização 
da participação dos membros, convidados e 
demais interessados. Para o bom andamento dos 
trabalhos, solicitamos que todos se identifiquem 
através do chat, digitando o seu nome, sigla ou 
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 
vídeoconfrência, inserindo seu nome e da 
entidade. Passo a palavra agora para o Sr. 
Presidente do CBH-TG, Edinho Araújo. Sr. 
Presidente: “Obrigado Dr. Gustavo, um abraço a 
todos mais uma vez, estou aqui acompanhado da 
Kátia Penteado que é a Secretária Municipal do 
Meio Ambiente e também Coordenadora de uma 
das câmaras técnicas do nosso Comitê. Quero 
agradecer a presença de todos, declarar aberta a 
reunião com a boa vinda aos membros, tendo 
registrado, se a Secretária puder dizer quantos 
membros nós temos presentes neste momento, eu 
agradeço, (Márcia Brunca diz que tem 43 
membros e ainda não terminou a contagem), mas 
já com o número legal para abririmos a reunião? 
Bem, claro que em 1ª chamada a presença de 
50% +1 de votos e decorridos. Por isso que eu 
pergunto a você se nós temos 50% +1 , é 

possível? Eu te dou um tempinho, é claro, a 
contagem numa reunião on-line como esta, 
sempre surge algumas dificuldades, mas nós 
temos que nos adaptar a este “novo normal”, 
então quando você tiver o número e caso não 
tenhamos atingido os 50%+1, nós teremos que 
aguardar alguns minutos ainda para abrirmos a 
reunião dentro das formalidades do Estatuto.” 
Márcia Brunca: “Já pode abrir, já temos 
quórum.”  Sr. Presidente: “Então já temos 
quórum, agradecendo a participação da 
Secretária, convido os membros do plenário para 
os Informes e Assuntos a deliberar, iniciando 
com a aprovação da ata da reunião anterior, a 71ª 
Reunião Ordinária do CBH-TG. 2.0 LEITURA 
E APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E 
EXECUTIVA DA 71ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO CBH-TG:  Então, como 
todos receberam a cópia da 71ª R.O., eu coloco 
em discussão a ata, não havendo quem queira 
discutir, em votação, aqueles que estiverem de 
acordo, permaneçam como se encontram, 
aprovada a ata da 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CBH-TG. Neste momento solicito que as 
manifestações sejam..., se alguém desejar fazer 
alguma observação inicial, informes, tem a 
oportunidade. Gustavo, você gostaria de fazer 
algum informe?” Gustavo: “Sim, Prefeito.” Sr. 
Presidente: “Tem a palavra.” 3.1 INFORMES 
DA SECRETARIA EXECUTIVA: Gustavo: 
“O nosso Comitê das Bacias dos Rios Turvo e 
Grande participou da reunião do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos por meio de 
vídeoconfrência em 06/05/2021, que teve como 
pauta: Posse dos novos representantes; Programa 
Nacional de Fortalecimento dos Comitês de 
Bacia Hidrográficas – PROCOMITÊS : 
principais ações programadas; Programa 
Permanente de Capacitação de Recursos Hídricos 
do Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – Capacita – SIGRH: ações 
realizadas e programadas; Deliberação CRH nº 
250 que “Aprova a Autoavaliação do Estado 
referente ao alcance das Metas de Gestão de 
águas no âmbito do Sistema Estadual referentes 
ao Programa de Consolidação do Pacto Nacional 
pela Gestão das Águas – PROGESTÃO. O CBH-
TG também participou de reunião por meio de 
vídeoconferência com a Coordenadoria e as 
Secretarias Executivas em 10/06/2021. Foram 
abordados os seguintes assuntos: Revisão da 
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Deliberação CRH nº 146/2012 sobre Plano de 
Bacias e a atualização dos Planos de Bacia; 
Relatório de Situação 2021; Acompanhamento 
das execuções do Programa de Investimentos 
para 2021; Critério de priorização de 
investimentos nos Programas de Investimentos 
(Revisão da Deliberação CRH nº 188/2016); 
Situação das aquisições de equipamentos para os 
Comitês de Bacia com recursos do 
PROCOMITÊS; Implementação de Salas de 
Situação no Estado de São Paulo; Roteiros 
técnicos para empreendimentos FEHIDRO que 
estão disponíveis no site do SIGRH e SIGAM; 
Outros Assuntos. O CBH-TG participou em 
11/06/2021 da 1ª Reunião Ordinária do Fórum 
Paulista de CBHs de 2021, por meio de 
videoconferência. A reunião tratou de : Posse dos 
novos membros; Acompanhamento dos trabalhos 
dos Grupos de Trabalho do Fórum Paulista de 
CBHs ; Eleição da Diretoria do Fórum Paulista de 
CBHs para o mandato do Biênio 2021/2023, onde 
o Comitê do Alto Tietê assumiu a Secretaria 
Executiva do Fórum; Outros assuntos. 
Gostaríamos de fazer uma divulgação das redes 
sociais do Comitê, onde estamos sempre 
atualizando as informações referentes aos 
trabalhos desenvolvidos e informações voltadas 
aoc recursos hídricos. Para quem possuir 
informações nessa temática, pode enviar para o e-
mail do Comitê comitetg@gmail.com, que vamos 
divulgar. A Agência Nacional das Águas e 
Saneamento Básico (ANA) está com inscrições 
abertas para diversos cursos gratuitos de 
Capacitação para a Gestão das àguas. Mais 
informações serão enviadas por e-mail e também 
podem ser encontradas nas redes sociais da ANA 
@anagovbr e também em nossas redes sociais, no 
Facebook e no Instagram como @comitetg. 3.2 – 
INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: 
Abro a palavra para os Coordenadores de 
Câmaras Técnicas para Informes. Informamos 
também que em julho serão realizadas as 
reuniões das Câmaras Técnicas de Saneamento e 
de Águas Subterrâneas para a eleição dos 
coordenadores e dar início aos trabalhos com os 
membros do novo Biênio. Informo também que 
as entidades que ainda não fizeram as indicações 
para as câmaras Técnicas, por favor, indiquem os 
seus representantes o quanto antes ao Comitê, 
pois estão correndo o risco de perda da vaga. Não 
posso deixar também de parabenizar a Secretária 

Municipal do Meio Ambiente de São José do Rio 
Preto como Coordenadora da Câmara Técnica de 
Educação Ambiental (CT-EA) e parabenizo 
também o Engenheiro Civil Ilson Thomazi como 
Coordenador da Câmara Técnica de 
Planejamento e Assuntos Institucionais (CT-
PLAGRHI/AI) Peço à Márcia a leitura da lista de 
membros com direito a voz e voto na 72ª Reunião 
Ordinária do CBH-TG.” Márcia R.B. Garcia, 
com a palavra: “Boa tarde a todos, eu vou fazer a 
leitura da lista dos membros que têm direito a 
voto, então eu vou falar só o nome das entidades, 
e aí eu peço por gentileza, quem eu não citar 
agora aqui, se manifestar. Eu vou começar com 
os municípios: Prefeituras de: Cândido 
Rodrigues, Cardoso, Catanduva, Catiguá, 
Guarani D`Oeste, Indiaporã, Macedônia, Mira 
Estrela, Nova Granada, Olímpia, Valentim 
Gentil, Fernando Prestes, Palmares Paulista, 
Pindorama, Pirangi, Severínia e Jales. Mais 
alguém de prefeituras?” “Boa Tarde, 
Fernandópolis.” “Estrela D`Oeste não está nessa 
lista aí?” Márcia: “Estrela D`Oeste não é titular e 
nem suplente. Fernandópolis é titular. Orindiuva 
acho que não é titular nem suplente.” “Márcia, 
Prefeitura de Votuporanga” Márcia: 
“Votuporanga não tem procuração.” “Estou 
aguardando o prefeito mandar...” Márcia: “Eu já 
contei as vagas de titulares e suplentes do 
Segmento Municípios, deu 18 membros, agora eu 
vou falar do Segmento Estado. A Prefeitura de 
Paraíso não é membro nem titular nem suplente, 
só entra como ‘convidado’. Estado: CDHU, 
CETESB, DAEE, DER, Secretaria de Educação, 
Instituto de Pesca, SABESP, Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, SIMA. Mais 
alguém? APTA registrado. Agora eu vou fazer a 
leitura da Sociedade Civil: Rotary Norte, IAF, 
CIESP, ASSEMAE, SEARVO, SIAESP, 
AAMA, CAPIN, CAMU, ABAS, ÚNICA, 
AERJ, SENAI, UNIRP, SIFAESP, FIESP e 
CANAOESTE.” Maria Argentina: “EDA São 
José do Rio Preto.” Márcia: “EDA está 
registrado. Passo a palavra para o Gustavo.” “Só 
um minutinho, Instituto de Zootecnia, Edmar, eu 
fiquei sem som, não consegui falar, está 
confirmado?” “Confirma por favor, CDHU.” 
CDHU confirmado. “Gustavo: “Para a aprovação 
das deliberações, informamos que elas serão 
submetidas à apreciação dos membros com 
direito a voto e será aberta a discussão para 
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posteriormente ser colocada em votação. Para a 
votação, os favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários se manifestem solicitando a palavra 
através do chat da reunião ou ferramenta de 
aceno ou voz. Passo a palavra para o Presidente, 
Sr. Prefeito Edinho Araújo, obrigado”, 4.0 
DELIBERAÇÕES Sr. Presidente: “Obrigado 
Gustavo, após este relatório das reuniões e das 
deliberações que já foram efetivadas, para 
conhecimento de todos, passemos agora à 
deliberação das matérias do dia de hoje. O 
primeiro item da pauta: 4.1 DELIBERAÇÃO 
CBH-TG Nº 332/2021, de 29/06/2021, que 
“Indica prioridades de investimento do 
FEHIDRO/2021 (Compensação financeira e 
Cobrança pelo uso dos recursos hídricos) 
destinados à UGRHI-15, referente ao 
Exercício/2021 e dá outras providências”. Sr. 
Presidente: “Eu convido o Engenheiro Civil Ilson 
para que possa apresentar as informações no 
tocante a este item, tem a palavra meu caro 
Ilson.” Ilson Thomazi, Engenheiro do DAEE e 
Coordenador da CT-PLAGRHI/AI, com a 
palavra: “Obrigado Presidente, boa tarde a todos, 
a Câmara Técnica informa que recebeu da 
Secretaria Executiva do Comitê Turvo Grande, 
22 solicitações de financiamento para o Exercício 
de 2021, já com a análise administrativa realizada 
pela Secretaria Executiva. Para a análise técnica 
da solicitações propostas, a Câmara Técnica se 
reuniu de forma virtual, nos dias 17, 18 e 31 de 
maio e também nos dias 11 e 21 de junho. Após a 
conclusão dos trabalhos emitiu os Pareceres  
Técnicos 001/2021 e 002/2021, nos quais 
contempla os empreendimentos habilitados e suas 
pontuações. Também os empreendimentos 
inabilitados e os motivos da não habilitação. 
Dessa forma, a Câmara Técnica recomenda a 
esse plenário a priorização de 12 
empreendimentos para essa 1ª chamada, 
conforme consta nos Artigos 1º e 2º dessa 
Deliberação. A separação em Artigos 1º e 2º se 
deve ao fato de ser fontes de recursos diferentes. 
Então, no Artigo 1º ficaram as solicitações, na 
verdade só uma, priorizada para o recebimento 
do recurso financeiro do Orçamento 2021 
referente à compensação financeira. Eu vou fazer 
a leitura do empreendimento, que é a 1ª coluna, 
da 4ª coluna que é o tomador e da 6ª coluna que é 
o valor, de forma que fica identificado o tomador, 
o objeto e o valor a ser deliberado nesta plenária. 

Então o empreendimento é: Sistemas 
Agroflorestais – implantação de unidades 
demonstrativas para revegetação em área de 
preservação permanente. O Tomador é CAPIN, 
Centro de Estudos Agroambientais de Pindorama 
e o valor é R$ 281.400,00 totalizando nessa fonte 
(compensação financeira), esse mesmo valor, R$ 
281.400,00. Agora nós passamos para o Artigo 
2º, que trata das priorizações para o recebimento 
dos recursos financeiros do Orçamento 
FEHIDRO/2021, referente à fonte cobrança 
2020. Também da mesma forma eu vou ler o 
empreendimento, que é na 1ª coluna, o tomador 
que é na 4ª e o recurso FEHIDRO que é na 6ª 
coluna: Construção de rede de águas pluviais na 
Sub Bacia ‘B’ – Rua José Amaral, entre as Ruas 
Rio Grande do Sul e a Antonio Barabuio, 
Tomador Prefeitura Municipal de Pedranópolis, 
valor FEHIDRO R$ 199.672,86; Construção do 
sistema de drenagem para o processo erosivo, 
Prefeitura Municipal de Paraíso, valor FEHIDRO 
R$ 356.725,65; Financiamento para a 
finalizaçãodas obras do Sistema de de 
Tratamento e Afastamento de Esgotos do 
Município de Ipiguá, valor FEHIDRO 
584.017,00; Construção de galerias de águas 
pluviais, sub bacia IV – trecho 70-73, 68-69 
Avenida São Lourenço, Prefeitura Municipal de 
Taiaçu, valor FEHIDRO R$ 229.081,55; 
Construção de galerias de águas pluviais, 
Avenida Perimetral-Sub Bacia L2-Trechos 41,42 
e 43, Prefeitura Municipal de Cândido Rodrigues, 
valor FEHIDRO R$ 161.807,54; Elaboração de 
adequação e ampliação do Projeto de Drenagem 
Urbana, Prefeitura Municipal de Cardoso, valor 
FEHIDRO R$ 263.942,93; Pedido de recurso 
para obras antienchentes-Melhorias na 
Microdrenagem Urbana da Avenida da Saudade, 
Superintendência de Água, Esgoto e Meio 
Ambiente de Votuporanga – SAEV 
AMBIENTAL, valor FEHIDRO R$ 955.230,57; 
Drenagem Urbana – Execução de 420 metros de 
galerias de águas pluviais, Prefeitura Municipal 
de Severínia, valor FEHIDRO R$ 312.945,27; 
Atualização do Plano Diretor de Drenagem 
Urbana do Município de Mira Estrela, valor 
FEHIDRO R$ 152.939,90; Balanço Hídrico por 
Ottotrecho, em escala 1:50.000 da Sub Bacia 12 
– Alto Turvo, Fundação de Apoio à Pesquisa 
Agrícola – FUNDAG, valor FEHIDRO R$ 
202.542,22; Balanço Hídrico por Ottotrecho, em 
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escala 1:50.000 da Sub Bacia 02-Ribeirão Santa 
Rita, Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – 
FUNDAG, valor FEHIDRO R$ 202.542,22, 
totalizando assim na fonte cobrança o valor de 
R$ 3.621.447,71. Projetos em carteira não houve, 
os não habilitados, num total de projetos, 
citaremos aqui somente o nome dos tomadores, 
pois já houve ampla divulgação no site do 
Comitê e também aos membros, então vamos 
focar nos tomadores não habilitados: P.M. 
Guarani D´Oeste, P.M Santa Clara D`Oeste, P.M. 
de Cajobi, Associação dos Engenheiros, 
Agrônomos e Arquitetos de São José do Rio 
Preto, Serviço Autônomo de Água, Esgoto e 
Meio Ambiente de Monte Azul Paulista-
SAEMAP, 1ª Companhia de Polícia Ambiental, 
CAPIN, P.M. Pirangi, P.M. Nova Granada e P.M. 
de Santa Salete. Essa última merece um 
comentário aqui, essa prefeitura não faz parte do 
Comitê Turvo Grande. Considero apresentado, 
Sr. Presidente e Prefeito Edinho. Estamos à 
disposição para esclarecimentos, caso houver 
necessidade.” Sr. Presidente: “Primeiramente 
cumprimentando o Ilson, pela explicação, 
detalhamento, agora coloco em discussão a 
matéria. Se houver quem queira se manifestar, 
tem a oportunidade. Se todos se considerarem 
devidamente esclarecidos quando a esta matéria 
que indica prioridades dentro do FEHIDRO, 
compensação financeira e cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos destinados à UGRHI-15, que é 
a nossa Bacia Hidrográfica, eu pergunto mais 
uma vez, há alguém que queira se manifestar? 
Em não havendo, encerro a discussão. Aqueles 
que estiverem de acordo, permaneçam como se 
encontram, aprovada a primeira deliberação. 
Passemos agora à segunda deliberação, 4.2 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 333/2021, de 
29/06/2021, que “Fixa prazos e procedimentos 
para apresentação e análise de solicitações 
visando a obtenção de recursos junto ao 
FEHIDRO, Exercício/2021, Saldo 
Remanescente”. Mais uma vez quero convidar o 
Dr. Ilson, Engenheiro do DAEE para fazer a 
apresentação da deliberação em pauta.”  
Engenheiro Ilson Thomazi: “Obrigado Presidente 
Edinho, esta deliberação trata-se de um 
cronograma físico em função da abertura de 
novos prazos para recebimento de novas 
solicitações de financiamento em 2ª chamada 
para esse ano de 2021, em função de que nem 

todas as ações previstas no nosso Programa de 
Investimentos foram atendidas em 1ª chamada. 
Os prazos ficam estabelecidos conforme o Artigo 
1º: No Inciso I, nós temos aqui o prazo limite, até 
24/08/2021 para entrega das novas propostas. 
Essas novas propostas, solicitações de novos 
financiamentos, ficam valendo já a partir dessa 
plenária até o dia 24/08. Será dado ampla 
divulgação dos trabalhos, os demais incisos são 
trabalhos da Câmara Técnica e também da 
Secretaria Executiva, mas eu ressalto aqui no 
Inciso IV que tem as complementações aqui, que 
o tomador tem até o endereço eletrônico, nos 
Incisos VI e VII nós deixamos aqui um prazo 
maior para complementações, porque a Câmara 
Técnica entende que a maioria dos projetos está 
vindo com uma  deficiência técnica, e 
possivelmente tenha ocorrido nessa 1ª chamada 
várias complementações, então aqui tem um 
prazo maior para se complementar o projeto, caso 
venha a ser solicitada as complementações. Então 
é um mero cronograma físico de trabalho da 
Câmara Técnica e também da Secretaria 
Executiva, com as complementações que forem 
necessárias. Aí eu só cito o último inciso, que é o 
Inciso XIV, que é a data limite para se fazer a 
reunião ordinária, em função do prazo limite para 
inserção no sistema FEHIDRO, que é até dia 
01/11/2021. Considero apresentado, se tiver 
alguma dúvida, a gente esclarece.” Sr. Presidente: 
“Obrigado Ilson, mais uma vez, coloco em 
discussão a matéria, a Deliberação nº 333/2021. 
Em discussão, não havendo quem queira discutir, 
encerrada a discussão. Em votação, os que 
estiverem de acordo queiram permanecer como 
se encontram, aprovada a Deliberação nº 
333/2021.  Vamos passar para o terceiro e último 
item, 4.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 
334/2021, de 29/06/2021, 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, Saldo Remanescente e dá outras 
providências”. “De novo você tem a palavra 
Ilson para a apresentação deste 3º item da nossa 
Ordem do Dia, Deliberação nº 334/2021.”  Ilson: 
“Obrigado Sr. Presidente, Prefeito Edinho, essa 
deliberação, como já dito anteriormente, é em 
função de que nem todas as ações previstas no 
Programa de Investimentos nesse ano de 2021, 
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foram atendidas em 1ª chamada, por isso a 
abertura desse novo prazo. Ela é resultado da 
reunião da Câmara Técnica dos dias 11 e 
21/06/2021 e também da Reunião de Diretoria 
ocorrida no dia 22/06/2021. Em consideração à 
Deliberação CBH-TG nº 326/2021, de 
25/03/2021, referente à 1ª chamada, teve 
pequenas alterações bem pontuais, que a ‘326’ 
era referente aos critérios da 1ª chamada, então os 
ajustes foram pontuais, principalmente devido ao 
Anexo V dessa Deliberação, que veremos a 
seguir, e que trata das ações não atendidas no 
Programa de Investimentos nesse ano de 2021, 
então vamos aos pontos mais relevantes e que 
merecem maior atenção. O período de protocolo, 
Artigo 3º, aí está o prazo que eu já havia 
comentado na deliberação anterior, fica 
estabelecido as datas, horários e locais, para os 
proponentes tomadores efetuarem pessoalmente 
ou por meio de representante o protocolo das 
solicitações de financiamentos para o saldo 
remanescente Exercício 2021, da seguinte forma: 
até 24/08/2021, às 12 horas, na sede da Secretaria 
Executiva do CBH-TG, em São José do Rio 
Preto. A forma de apresentação está no Artigo 4º: 
O proponente tomador de recursos deverá 
apresentar no período de protocolo de 
solicitações, uma via impressa e uma via digital 
(CD ou Pendrive) de todos os documentos que 
compõem a solicitação, de tal forma que a 
documentação deverá estar em 4 pastas com 
grampos de 2 furos. Além disso, o preenchimento 
no site do SIGAM, que é uma proposta 
eletrônica. Então o período já foi falado, a forma, 
o conteúdo de entrega está no Artigo 6º: aí tem 
todo os Anexos do MPO e atenção para o 
Parágrafo 4º do Artigo 6º: o que está em destaque 
com fundo amarelo, é uma observação que 
passou a valer agora, ‘os tomadores de recursos 
FEHIDRO para empreendimentos relativos aos 
projetos enquadrados no Sub PDC 3.1 - Sistema 
de Esgotamento; no Sub PDC 3.2 - Sistema de 
Resíduos e no Sub PDC 8.1 – Capacitação 
técnica deverão apresentar a documentação 
atendendo os Roteiros Técnicos para Pedidos de 
Financiamento ao FEHIDRO, disponível no site 
http//www.sigrh.sp.gov.br/cofehidro/roteirostecni
cos’. Aqui está o site eletrônico e tem os modelos 
e os roteiros mínimos para se apresentar os 
projetos relativos a esses Sub PDCs. Esses Sub 
PDCs são os que vão estar lá no Anexo V que nós 

vamos ver agora na sequência. A gente fala do 
valor mínimo no Artigo 8º, que é R$ 150.000,00 
valor FEHIDRO e o máximo é o valor que vai 
estar estipulado lá no Anexo V, em cada ação 
prevista do saldo remanescente. Podemos ir para 
o Artigo 12: aqui é o único impedimento que o 
tomador tem para não pegar o recurso, que é estar 
em condição de inadimplência junto ao Agente 
Técnico ou Financeiro ou à Cobrança. Essa 
verificação será feita junto com a análise 
administrativa, na Secretaria Executiva, então 
atenção para esse impedimento aqui, que 
impossibilita de pegar o recurso. Aí vamos aos 
Anexos I a IV, só no número 1, aqui teve uma 
única alteração que foi a retirada dos Anexos I e 
II do MPO, que era a Ficha Resumo, então esses 
Anexos I a IV não têm mais essa Ficha Resumo 
que é o Anexo I ou II do MPO, isso em virtude 
do preenchimento eletrônico lá no SIGAM, que é 
obrigatório. Aqui estão as ações que a gente já 
tinha comentado lá nas deliberações anteriores 
aprovadas, são ações que não houve protocolos 
ou que houve saldo remanescente: 1ª linha, 
Sistema de Esgotamento, pode ser solicitado 
execução de obras, sistema de esgotamento 
sanitário bem como tratamento de efluentes 
provenientes de ETE. Abrangência: municípios 
elencados no Relatório de Situação; então o 
município que estiver relacionado lá no Relatório 
de Situação que já está descrito aqui, que é são 
Olímpia e Monte Azul Paulista, que terão 
prioridade nesses recursos, então na hora de 
concorrer com os demais, os que estão relatados 
no Relatório de Situação terão prioridade. E na 
penúltima coluna tem os valores disponíveis para 
essa ação, totalizando aqui R$ 1.025.000,00 + R$ 
452.612,80,00, esses R$ 452.652,80 é o saldo de 
empreendimentos que foram cancelados e que 
deve retornar, ainda não está disponível mas 
ainda na próxima deliberação nossa estará 
disponível, então temos aqui R$ 1.477.687,09 na 
fonte de recurso Cobrança. A 2ª linha é o Sistema 
de Resíduos: também da mesma forma a 
abrangência, os municípios tomadores devem 
estar elencados no Relatório de Situação. Eles 
terão prioridade, quem tiver necessidade dessas 
ações e estiver contido no Relatório de Situação 
vai ter prioridade. Aqui tem o valor, na penúltima 
coluna, de R$ 454.967,62, só que fonte do 
recurso é a Compensação Financeira (CFURH), 
são fontesc de recursos diferentes. Na 3ª linha é 
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de Educação Ambiental, Capacitação Técnica, 
Realização de Palestras e Elaboração de Material 
de Apoio sobre Saneamento Básico. O valor 
disponível é de R$ 180.000,00 da fonte 
Cobrança. E o último é o Sistema de Drenagem, 
onde se pode realizar obras, as ações de execução 
de obras e projetos de galerias de águas pluviais e 
canalizações de cursos d`agua em área urbana e 
periurbana. O valor disponível é de R$ 
459.336,20. A fonte é a Compensação Financeira 
e tem um destaque aqui em ‘amarelo’, porque 
esse recurso que eu citei está em fase de 
cancelamento de empreendimento, está em 
trâmite ainda, se houver 
projetos/empreendimentos nessa linha aqui de 
drenagem, vai ficar em carteira até o recurso ser 
disponibilizado. Aí nós temos um total de R$ 
2.571.990,91 disponíveis ainda para essa 2ª 
chamada, que a gente chama aí de saldo 
remanesecente. É R$ 1.657.677,09 da fonte 
Cobrança, e da Compensação Financeira são dois 
valores de R$ 450.000,00, um já está definido 
que é devolução e o outro está aguardando o 
trâmite de devolução, então são R$ 900.000,00 
que ainda falta esse trâmite de devolução. Anexo 
VI: aqui nós temos um critério de pontuação, nós 
inserimos  um outro critério, o de nº 7, que está 
em ‘vermelho’, é área de abrangência dos 
municípios prioritários indicados no Anexo V, 
naquele que nós acabamos de comentar, 
conforme Relatório de Situação 2020 -  Ano Base 
2019. Então o município que estiver indicado no 
Relatório de Situação e protocolar projeto, vai 
receber 10 pontos e o município que não estiver 
relatado no Relatório de Situação, vai receber 2 
pontos, de forma a se contemplar, priorizar aquilo 
que está no Relatório de Situação como 
prioritário. Eu acho que era isso que deveria ser 
comentado, considero apresentado e fico à 
disposição para se tiver alguma dúvida, porque 
na verdade é a mesma deliberação da 1ª chamada 
com pequenas alterações em função da 
necessidade de alteração no Anexo V que são as 
ações contempladas no saldo remanescente. 
Apresentado Senhor Presidente.” Sr. Presidente: 
“Ilson, eu queria agradecer a você, e como você 
muito bem colocou, esse item tem uma ligação 
estreita com o item anterior, alguma dúvida, eu 
pergunto aos participantes da nossa reunião?” 
Germano Hernandes Filho, Vice-Presidente do 
CBH-TG pede a palavra: “Presidente, é 

Germano, tudo bem? Boa tarde a todos, eu só 
queria fazer uma observação para os prefeitos de 
Olímpia,  de Monte Azul Paulista, de Estrela 
D´Oeste e de Urânia. É muito importante que 
essas 4 prefeituras entrem com esses projetos que 
foram identificados no Relatório de Situação para 
que a gente possa resolver esses problemas da 
Bacia, é muito importante, é prioridade do 
Comitê, inclusive do ponto de vista de pontos, 
está estabelecido aí nas regras, porque no 
Relatório de Situação chama a atenção desses 4 
municípios para que a gente resolva essas 
situações apresentadas no Relatório. Então eu 
chamo a atenção, por favor, dos prefeitos de 
Olímpia,  de Monte Azul Paulista, de Estrela 
D´Oeste e de Urânia, que entrem com seus 
projetos para que a gente possa sanar esses 
problemas que foram identificados no Relatório 
de Situação, era isso, obrigado!” Sr. Presidente: 
“Obrigado Germano pela sua participação, 
oportunas as observações que você faz, portanto 
os prefeitos de Olímpia,  de Monte Azul Paulista, 
de Estrela D´Oeste e de Urânia, a Secretaria aí 
com a Márcia, com a Maria Cecília, o próprio 
Gustavo e o Ilson estão à disposição para os 
esclarecimentos necessários. Voltamos portanto à 
discussão deste 3º item, continua em discussão. 
Não havendo quem queira discutir, encerrada a 
discussão. Aqueles que estiverem de acordo 
permaneçam como se encontram, aprovada. 5.0 
Outros Assuntos: Eu quero devolver a palavra 
ao Gustavo, se ele desjar se manifestar e o 
Germano e outros que queiram se manifestar por 
alguns minutos. Tem a palavra Gustavo.” 
Gustavo Antonio Silva, Secretário Executivo do 
CBH-TG: “Obrigado Presidente, quero 
parabenizar ao Sr. Presidente, Prefeito Edinho 
Araújo, por todo o comprometimento e seriedade 
ao longo dos seus 3 mandatos como Presidente 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo 
e Grande. Parabenizo também o Sr. Engenheiro, 
Vice-Presidente Germano Hernades, por todo o 
empenho ao longo dos anos, sempre 
desempenhando excelente trabalho para o 
desenvolvimento do nosso Comitê, parabenizo 
também todos os membros do Comitê que 
representam a Sociedade Civil, Municípios e 
Estado. Cada um tem o seu papel fundamental 
para que o Comitê da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Turvo e Grande sempre esteja trabalhando 
para o bem comum da sociedade e municípios da 
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nossa região. Parabenizo também os senhores 
tomadores que tiveram os seus empreendimentos 
habilitados em nossas câmaras técnicas. 
Parabenizo também todos os tomadores que não 
foram contemplados, mas que se empenharam em 
desenvolver os seus projetos e espero que nos 
próximos anos os seus empreendimentos 
consigam ser habilitados. Agradeço também a 
toda a equipe que está promovendo essa reunião 
em vídeoconferência, graças a Deus está sendo 
um sucesso. Agradeço também imensamente a 
oportunidade de, eu Gustavo, como Diretor aqui 
do DAEE e Secretário Executivo deste tão 
importante Comitê de Bacia, também quero 
agradecer a presença do Prefeito Júnior, de 
Pindorama, a Prefeita Priscila Fernanda de Mira 
Estrela, a Prefeita Dra. Tânia de Nova Granada, 
ao Francisco de Cândido Rodrigues, ao Vice 
Prefeito de Catanduva Cláudio, Prefeito de 
Catiguá Claudemir. Muito obrigado pela 
presença de todos, passo a palavra ao Sr. 
Presidente Edinho Araújo, muito obrigado.” Sr. 
Presidente: “Obrigado Gustavo, pelas suas 
palavras e pelas homenagens que me presta, eu 
indago se alguém dos participantes, tanto 
membros dos municípios, do Estado como da 
Sociedade Civil organizada que compõe esse 
Comitê, se alguém deseja usar da palavra, tem a 
oportunidade neste momento. Então não havendo 
quem queira se manifestar, mais uma vez 
agradecemos a participação de todos...” 
Interrompido pelo Professor Samir: “Eu queria 
falar, Presidente.” “Pois não, quem deseja falar, 
identifique-se por favor.” “Professor Samir, 
Rotary Clube.” Olá Professor, Professor Samir, 
grande inspirador de todos nós nas questões 
ambientais, tem a palavra Professor Samir.” 
Samir Felício Barcha: “Boa tarde a todos, boa 
tarde Presidente, obrigado pelas palavras 
elogiosas, muito grandes para um merecimento 
que não é tão grande quanto a expressão do nosso 
Presidente. Mas, Presidente, eu gostaria de fazer 
um menção honrosa ao trabalho das comissões, 
das câmaras técnicas do nosso Comitê. Se o 
trabalho já é difícil em reuniões presenciais, ele 
se torna muito mais difícil ainda através desse 
sistema qie nós estamos utilizando. Por isso, eu 
quero destacar esse trabalho, é um trabalho 
grande, um trabalho decente, um trabalho 
honesto e sobretudo, um trabalho justo, razão 
pela qual eu acho que não deveria passar em 

branco nesta reunião. Parabéns aos membros, aos 
coordenadores que tão bem coordenam as suas 
câmaras técnicas, de forma que o trabalho de 
vocês é a sustentação, é o pilar sobre o qual todo 
o Comitê se apoia. Eu queria destacar também 
uma outra coisa. Quando eu vi os itens que foram 
contemplados com verbas, comparando esses 
itens com aquilo que se pretende agora do 
próximo exercício, destaca-se uma coisa que eu 
acho importante: Sempre no Comitê nós 
trabalhamos e pensamos e agimos em função do 
meio ambiente total, de forma que os projetos 
contemplados se restringem mais ao ambiente 
urbano, drenagem, essa coisa toda. E quando nós 
vemos agora para o próximo ano, nós estamos 
vendo coisas muito mais amplas, objetivos muito 
mais amplos. Eu gostaria realmente até, de que 
todos os tomadores agora exercitassem o seu 
direito na busca de verbas para a execução de 
projetos relativamente a um ambiente muito mais 
amplo do o ambiente urbano. Fica aqui a minha 
expectativa, muito obrigado e que todos tenham 
um bom final de reunião.” Sr. Presidente: “Antes 
de passar a palavra para você, meu caro 
Germano, nosso Vice-Presidente, eu queria 
saudar afetivamente o Professor Samir Barcha, 
estamos vivendo esse momento de pandemia, os 
nossos encontros têm sido virtuais, mas saiba 
Professor Samir do apreço que todos nós temos, 
porque a sua atividade enquanto acadêmico e 
enquanto homem voltado para as grandes 
questões principalmente do meio ambiente, São 
José do Rio Preto e região lhes são muito gratos, 
então Samir fica aqui o nosso abraço e os nossos 
cumprimentos, porque sempre muito vigilante, 
muito atuante, e sem sombra de dúvida você tem 
o seu nome na história desta cidade por tudo que 
tem feito, desde os tempos de UNESP que você 
milita em todas as áreas e, sempre que 
convocado, eu me recordo dos debates que 
travamos aqui em Rio Preto nos anos 90, você 
sempre como palestrante indicando caminhos e 
eu não poderia deixar de cumprimentá-lo nesta 
oportunidade, porque muitos que nos assistem 
talvez não o conheçam pessoalmente, mas Samir 
Barcha é uma “lenda”, sem sombra de dúvidas 
alguém que tem uma história digna pelos serviços 
públicos relevantes prestados. Germano, você 
tem a palavra agora.” Germano Hernandes Filho, 
Vice-Presidente do CBH-TG: “Bom, eu faço aqui 
as palavras do Prefeito com relação ao Professor 
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Samir, e também faço aqui as minhas palavras 
com relação ao que o Professor Samir disse na 
sua intervenção agora. As câmaras técnicas, as 
coordenações de todas as câmaras técnicas, a 
Secretaria Executiva, são extremamente 
importantes para a condução do Comitê, então eu 
parabenizo aqui toda a Secretaria Executiva, 
todas as câmaras técnicas, porque sem elas o 
Comitê não funciona e tem funcionado 
extremamente bem e eu agradeço aqui o 
empenho da Secretaria Executiva e todas as 
câmaras técnicas, tem funcionado muito, mas 
muito bem mesmo. Com relação, Professor 
Samir, a esse novo foco do Comitê, que nós 
estabelecemos nas últimas reuniões, de focar na 
recomposição de matas e florestas, isso é 
extremamente importante e é muito importante 
que os prefeitos entendam essa necessidade que 
nós temos hoje de recompor matas e florestas. 
Nós estamos vivendo um período de mudanças 
no clima e que deve se agravar e a gente pode 
atenuar, mitigar essa situação, se a gente começar 
a plantar árvores; matas e florestas são 
extremamente importantes para que a gente possa 
fazer voltar um ciclo hidrológico, quer dizer, 
estamos aqui num período, algumas cidades em 
racionamento, uma das causas é a falta de matas 
e florestas. Então, essa recomposição de matas e 
florestas no âmbito do Comitê, é extremamente 
importante por isso o foco do Comitê nesses 
próximos anos em função das diretrizes dadas 
pela Diretoria e pelo Presidente. Outra coisa que 
eu quero pedir aos prefeitos, recentemente nós 
fomos convidados para fazer uma palestra no 
Parlamento Metropolitano de Rio Preto. Como 
vocês estão sabendo, está sendo criada a Região 
Metropolitana e a gente foi buscar dados com 
relação a fazer esse estudo de cidades que não 
pertencem à nossa Bacia, a Bacia Hidrográfica do 
Turvo Grande. Mas eu me surpreendi com duas 
cidades que eu não vou citar aqui os nomes, mas 
que do nosso Relatório de Situação elas se 
apresentam de uma forma, ou seja, está tudo 
solucionado, de acordo com a CETESB, de 
acordo com o DAEE, são dados oficiais, mas na 
hora que a gente vai consultar o Sistema 
Nacional de Informação que fica lá em Brasília, 
os dados não estão coerentes. Tem cidade que 
para a gente tem tratamento de esgoto 100% 
atendido e lá no Sistema Nacional está zero de 
tratamento de esgoto. Ou seja, o prefeito ou a 

prefeitura não informou o Sistema Nacional do 
tratamento de esgoto que tem no município 
atualmente. Eu chamo a atenção porque isso é um 
fato preocupante, para não dizer o mínimo, 
porque se algum investidor, por exemplo, queira 
fazer um investimento na cidade, ele vai procurar 
dados inicialmente lá Sistema Nacional de 
Informação. E muitas vezes a prefeitura pode 
deixar de ter uma verba ou investimento em 
função de um dado incorreto, então eu chamo a 
atenção dos prefeitos que atualizem os dados 
conforme estão atualizados no Relatório de 
Situação que o Comitê faz todos os anos e que 
atualize no Sistema Nacional de Informação para 
que essas informações não fiquem incoerentes. 
Era esse o meu recado aqui, muito obrigado 
Presidente.”  Sr. Presidente: “Obrigado Germano 
pelas suas palavras, eu queria também destacar 
que o projeto contemplado pro Rio Preto através 
do SEMAE, é para contribuir para a recuperação 
da Estação Ecológica, que é situada no antigo 
IPA, nós no ano passado plantamos 102 mil 
árvores e com a seca do ano passado, uma das 
maiores dos últimos 50 anos, ela foi praticamente 
toda destruída e iniciamos uma campanha aí em 
seguida, no mês de outubro, e praticamente toda 
a floresta já foi replantada e agora é claro que não 
basta apenas plantar, temos que cultivar, temos 
que tomar todas as providências até que ela se 
transforme em árvores adultas. Esta é uma 
preocupação que temos, em todos os nossos 
municípios nós temos matas ciliares que nós 
temos que ter um cuidado, aqui o SEMAE tem 
um projeto “Plantando Água”, exatamente a 
proteção das nossas minas e nascentes, dos 
nossos riachos, e esta preocupação hoje está 
presente em todas as municipalidades, em todos 
os prefeitos e prefeitas. Eu acho que nós devemos 
fazer esse levantamento e socializar essas 
informações, conscientizar as nossas crianças tão 
logo retornem às salas de aula, a importância que 
tem uma árvore, a importância que tem um 
riacho, uma nascente, e também as matas que 
ainda possuímos nos nossos municípios, que são 
verdadeiros ‘santuários’, a preservação e 
plantarmos para que possamos ter um clima 
melhor. O frio hoje atingiu toda a nossa região, 
aqui esteve por volta de 9 graus, a seca é grande, 
o ano passado ela trouxe dificuldades imensas 
para os nossos agricultores, para a cidade em 
geral e o próprio abastecimento também foi 
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atingido, então o que podemos fazer é 
exatamente estas providências que o Professor 
Samir e o Germano aqui colocaram. Vamos 
cuidar das nossas árvores, vamos plantar cada 
vez mais e conscientizar a população. Esse é o 
trabalho que nos cabe. Eu indago se alguém ainda 
gostaria de se manifestar, para que nós 
pudéssemos encerrar a reunião nos próximos 
minutos.” Márcia Brunca: “Temos duas 
manifestações no chat, a Ana Eliza da SIMA, ela 
fala que de encontro à fala do Germano temos o 
Programa Nascentes, do Governo do Estado de 
São Paulo, e a Maria Teresa também parabeniza 
o Germano pelas colocações, a disponibilidade de 
água depende da recuperação e restauração das 
florestas.” Sr. Presidente: “Muito bem, 
recepcionamos aí as manifestações da Ana Eliza, 
da Maria Teresa, todas em sintonia com as 
colocações feitas pelos nossos professores, 
especialmente pelo Germano. Encerramento: 
Sr. Presidente: “Não havendo mais quem queira 
se manifestar, eu agradeço a presença, a 

participação e reiteramos aqui os nossos 
cumprimentos, fazemos coro às palavras justas 
em recon hecimento ao trabalho da câmaras 
técnicas e também da Secretaria Executiva e a 
todos que participaram os nossos agradecimentos 
e ficamos portanto, sintonizados para a próxima 
reunião ordinária. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a nossa 72ª 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 Secretário Executivo e pelo 
Presidente do CBH-TG. 
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