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Aos 16 dias do mês de maio de 2016, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento para Executivos Municipais 

em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 56ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), registrando-se a participação de 65 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 56ª 5 

Reunião Ordinária 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. 2. Abertura: O presidente do CBH-TG deu vinda a todos e abriu os trabalhos, com 

informes da Secretaria Executiva, da Presidência, da Vice- Presidência e dos coordenadores das Câmaras Técnicas do CBH-

TG.  3.0.  ASSUNTOS A DELIBERAR. foi aprovada, por unanimidade a dispensa da leitura da Ata e após as correções a 

mesma foi Aprovada por unanimidade.  Deliberação que Indica prioridade de Investimento do FEHIDRO/ 2016 e dá 10 

outras providências:  após a apresentação e os esclarecimentos da minuta da deliberação  pela coordenadora da  Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, a mesma foi  Aprovada por unanimidade ( Deliberação 
CBH-TG Nº 251/2016 de 16/05/2016 - Indica Prioridade de investimento do FEHIDRO/2016 e dá outras Providências).  
Deliberação que Dispõe sobre abertura de prazos para apresentação e análise de solicitações de saldo remanescente de 
Recursos FEHIDRO/2016 e dá outras providência. após a apresentação e os esclarecimentos da minuta da deliberação  pela 15 

coordenadora da  Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, a mesma foi  Aprovada por 
unanimidade  ( Deliberação CBH-TG Nº 252/2016 de 16/05/2016 -Dispõe sobre abertura de prazos para apresentação e 
análise de solicitações de saldo remanescente de recursos FEHIDRO/2016 e dá outras Providências).   Deliberação 
CBH-TG  que constitui, no âmbito do CBH-TG, o Grupo de Trabalho para acompanhamento da elaboração do Plano 
de Bacia da UGRHI-15 e dá outras providências, após os esclarecimentos feitos pelo Secretário Executivo Adjunto e amplo 20 

debate e considerando que a próxima reunião plenária ocorreria em curto prazo,  o Plenário propôs que a deliberação fosse 

apresentada  na próxima reunião e depois das indicações dos membros das Câmaras Técnicas, para que o Plenário pudesse 

decidir sobre as vagas remanescentes. Deliberação que Indica representantes dos Segmentos Poder Público, Usuários e 
Sociedade Civil, membros do Plenário do CBH-TG para pleitear assento na Câmara Técnica de Integração do CBH-
Grande, após os esclarecimentos feitos pelo Secretário Executivo Adjunto, foi colocado para que as entidades de cada 25 

segmento se manifestassem. Como só houve um interessado por segmento, os mesmos foram indicados por aclamação e a 

deliberação foi Aprovada por unanimidade. ( Deliberação CBH-TG Nº 253/2016 de 16/05/2016 -Indica representantes 
dos Segmentos Poder Público, Usuários e Sociedade Civil, membros do Plenário do CBH-TG para pleitear assento na 
Câmara Técnica de Integração do CBH-Grande). 4 OUTROS ASSUNTOS: o Presidente do CBH-TG agradeceu sua 
equipe pela conquista alcançada no Programa Município Verde-Azul. 5. ENCERRAMENTO: Após os agradecimentos, a 30 

reunião foi encerrada.  
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