
 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO / GRANDE 
           Av. Otávio Pinto César nº 1400 - Cidade Nova - São José do Rio Preto / SP - CEP 15085-360 

Fone / Fax: (17) 3226-5302 /3227-2108 - Email : comitetg@gmail.com 
Visite nosso site: www.comitetg.sp.gov.br 

 
 
 
 

ATA EXECUTIVA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 
REALIZADA EM 26/03/2015 

 
 

 Página 1 de 2 
 

Aos 26 dias do mês de março de 2015, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento para Executivos Municipais 
em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 53ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), registrando-se a participação de 97 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: Em não havendo quórum regimental para o início da 53ª Reunião Ordinária 5 
do CBH TG às 14h00min em primeira chamada e de acordo com o Estatuto do CBH TG, às catorze horas e trinta minutos, em 
segunda chamada. Fez a composição da Mesa Diretora dos trabalhos da 53ª Reunião Ordinária do CBH TG, com a composição 
dos membros do Biênio 2013/2015.Apresentou-se a metodologia: na 1ª parte da reunião, é o Biênio 2013/2015, após os 
assuntos a serem deliberados, desfazemos o plenário e aí então fazemos a formação do Biênio 2015/2017.” 2. Abertura: 
Dando início à reunião, o Presidente do CBH TG deu boas vindas e agradeceu a presença de todos, declarando aberta a 53ª 10 
Reunião Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Turvo Grande. 3.0. INFORMES DA SECRETARIA 
EXECUTIVA: Informou sobre as alterações que ocorreram na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, apresentando 
os nomes do Secretário, do coordenador de recursos hídricos e do superintendente do DAEE; outros informes: foi sobre a 
reunião agendada para o dia 22 de abril; sobre o Pacto Nacional pela Gestão das Águas, o chamado PROGESTÃO; sobre o  
GT-Cobrança e sobre os eventos de comemoração da Semana da Água do CBH-TG. 3.1 INFORMES DA PRESIDÊNCIA: 15 
Não houveram outros informes. 3.2 Assuntos a Deliberar: Ata da 52ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
16/12/2014, nas dependências do CETEMSA, em São José do Rio Preto/SP: Após correções, foi colocada em votação. 
Aprovada por Unanimidade. Assuntos Relevantes: Em relação a Deliberação CRH 149/2015, referente aos pisos de 
financiamento, decidiu-se, em um primeiro momento atender a referida deliberação e caso haja alguma sinalização da 
coordenadoria, até o dia 10, voltarmos a utilizar o que havia sido definido na deliberação do CBH-TG. DELIBERAÇÕES: 20 
Deliberação CBH-TG Nº XXX/2015 de 26/03/2015 – “Revoga a Deliberação CBH TG 235/2015, de 18/03/2015, e dá nova 
redação à prorrogação de prazos e procedimentos para apresentação de análise de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao 
FEHIDRO, Exercício 2015.”. Após os esclarecimentos, foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade (Deliberação 
CBH-TG nº 237/2015); Após a aprovação desta Deliberação, passou-se ao processo de  renovação dos membros do CBH TG, 
de acordo com a Lei 7663/1991 em seu Artigo 24, que garante a paridade na composição dos comitês e que a Diretoria do 25 
Comitê será composta por seus pares e que estabelece calendário para eleição até 31 de março dos anos ímpares. Cada 
segmento propôs a composição para o Biênio 20125/2017. Foi feito esclarecimentos das assembleias dos segmentos e 
apresentado as indicações.  “Deliberação CBH-TG Nº XXX/2014, de 26/03/2015 – “Aprova a indicação e dá posse aos 
representantes do Estado, Sociedade Civil e Municípios, para comporem plenário do CBH TG para o Biênio 2015/2017”. Leu-
se a deliberação na íntegra, e foi colocada em votação. Aprovada por unanimidade. (Deliberação CBH-TG nº 238/2015. 30 
“Deliberação CBH-TG Nº. 239/2015, de 26/03/2015 – Homologa a composição das Câmaras Técnicas: CT-PLAGRHI, 
CT-AI, CT-SAN, CT Educação Ambiental (CT-EA), CT-AS, CT-UM, e o Grupo Técnico para elaboração do Relatório 
de Situação Biênio 2015/2017 e dá outras providências.” Leu-se a deliberação na íntegra, e foi colocada em votação. 
Aprovada por unanimidade.  A seguir passou-se a indicação dos representantes dos municípios no Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos – CRH, e no Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN, para o mandato do Biênio 2015/2017. Essa 35 
indicação saiu da reunião do Segmento Municípios, dia 16/03/2015 e ficou assim: ‘Fica indicado, por votação do Segmento 
Municípios, como membro suplente no Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH a Prefeitura Municipal de Tabapuã, e 
membro titular no Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN, a Prefeitura Municipal de Catanduva, para o mandato do 
Biênio 2015/2017.” Após os esclarecimentos, foi posta em votação. Leu-se a deliberação na íntegra, e foi colocada em votação. 
Aprovada por unanimidade .Terminada a primeira parte da reunião, fez-se uma pausa para iniciar o processo de eleição para 40 
o Biênio 2015/2017. Fez a nova composição de mesa e posse dos novos membros.3.5 Composição dos Membros para o 
Biênio 2015/2017 e  Eleição da  Nova Diretoria do CBH-TG:  Passou-se ao procedimento para a indicação da Presidência, 
Vice Presidência e Secretaria Executiva. No Segmento Municípios, foi feita a indicação para a Prefeitura Municipal de 
Catanduva, no Segmento Sociedade Civil, foi indicado o Rotary Norte e no Segmento Estado o DAEE foi o órgão indicado. 
Pelo Estatuto a Secretaria Executiva vai ser ocupada por um órgão do Estado e é o DAEE, no caso. O plenário é quem define 45 
qual segmentos que vão exercer as funções de Presidente e Vice Presidente. Não houve acordo quanto a composição, o que 
remeteu a uma eleição. O processo, por decisão do plenário foi fechado (voto secreto); montou-se uma comissão eleitoral. 
Esclareceu-se o processo eleitoral: A comissão vai rubricou as cédulas e  entregar para o eleitor, o eleitor preenche e coloca na 
urna, todas as cédulas têm a mesma coloração e estão indicados os segmentos (Município e Sociedade Civil). O Segmento 
mais votado ocupa a presidência do CBH-TG. Após a votação, passou-se a apuração: sendo 32 votos para os municípios, 20 50 
para a Sociedade Civil e uma abstenção, 53 votos. Terminado a apuração, deu-se a posse aos eleitos, ficando a composição da 
CBH-TG constituída da seguinte forma: Presidência: Segmento Município (Prefeito de Catanduva); Vice-Presidência: 
Segmento Sociedade Civil (Rotary Club São José do Rio Preto-Norte) e Secretaria Executiva: Segmento Estado (DAEE).4. 
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CBH-TG agradeceu a presença de todos e deu a reunião por 
encerrada. 55 
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