
DELIBERAÇÃO CBH-TG nº. 167/2009 DE 18/12/2009 
 

Aprova “Acordo de cooperação referente ao projeto 
piloto de apoio à elaboração de planos municipais de 
saneamento e ações de comunicação que incluem a 
divulgação de estudos e pesquisas entre o Instituto 
Trata Brasil – ITB - e o Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo/Grande - CBH-TG”. 

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande, no uso de suas atribuições legais e, 

 
Considerando a proposta apresentada pelo Instituto Trata Brasil - ITB, que tem como escopo a 
“Universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgotos na Bacia Hidrográfica do Turvo / 
Grande, promovendo a realização de atividades de sensibilização, mobilização e capacitação para apoiar 
os municípios da Bacia na elaboração e implementação de suas Políticas e Planos Municipais e 
Regionais de Saneamento Básico e atuação em parceria no desenvolvimento de ações de comunicação 
que incluem a divulgação de estudos, pesquisas e trabalhos desenvolvidos no âmbito do presente 
Acordo”; 

Considerando que os municípios escolhidos são de porte médio, e que possuem administração direta 
municipal de seus serviços de abastecimento; 

Considerando que se trata de Projeto Piloto que servirá de teste para metodologia de levantamento de 
dados e diagnósticos, com vistas a contribuir na elaboração e implementação de Políticas e Planos 
Municipais e Regionais de Saneamento Básico;  

Considerando a importância de se fazer um diagnóstico completo, sem o qual fica inviabilizado a gestão 
e planejamento adequado e eficaz dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo/Grande;  

Considerando ainda, que a gestão quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos são instrumentos de 
gerenciamento e que cabe ao Comitê CBH-TG compatibiliza-los com o desenvolvimento regional e 
proteção do meio ambiente, conforme preconizado com os princípios e diretrizes estabelecidos na Lei nº 
7663 de 30/12/1991. 
 

Delibera 
 
Artigo 1º - Fica aprovado o Acordo de Cooperação referente ao projeto piloto de apoio à elaboração de 

planos municipais de saneamento e ações de comunicação que incluem a divulgação de 
estudos e pesquisas entre o Instituto Trata Brasil – ITB e o Comitê da Bacia Hidrográfica dos 
Rios Turvo/Grande – CBH-TG. 

 
 
Artigo 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua aprovação pelo CBH-TG. 
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