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Aos 17 dias do mês de junho 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 57ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), registrando-se a participação de 59 pessoas, entre representantes dos 

Municípios, da Sociedade Civil e do Estado, Prefeitos Convidados e Convidados. 1. Composição da Mesa Dirigente:  A 

composição da mesa dirigente se deu me 2ª chamada.2. Abertura: Após a abertura oficial pelo presidente em exercício, 5 

passou-se aos itens de pauta. 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: Houve a solicitação e aprovação pelo 

plenário de inversão de pauta para a apresentação dos resultados da Oficia referente ao PIRH Grande, que havia ocorrido no 

período da manhã. Após a apresentação, foi aberto para o plenário para que se fizesse seus questionamentos e considerações. 

Destaca-se,  que quanto ao enquadramento, o Plano apresentará estudos necessários  

para que o Comitê se debruce sobre os dados  e tome os encaminhamentos políticos e eventuais complementações técnicas 10 

para debater o enquadramento. O  Plano não irá trazer a proposta de enquadramento e sim os estudos técnicos necessários, ou 

seja, todo o material de base para que o Comitê tome a decisão. Em seguida passou-se para a Ordem do dia.Expediente da 
Secretaria Executiva: Foi informado sobre a Oficina que tratou da revisão dos instrumentos de políticas de recursos hídricos e 

a revisão dos PDC´s além de questões relativas sobre o FEHIDRO. O TG esteve representado pela Secretaria Executiva e pela 

Coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos – CT PLAGRHI.”  3.2 15 

INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: A coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Educação Ambiental – CTEA, 

falou sobre a 1ª Troca de Experiências em Educação Ambiental na Bacia do Turvo Grande, Casos de Sucesso. 3.3 LEITURA 
E APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E EXECUTIVA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG: Após as 

correções na Ata Completa, ambas foram colocadas em votação sendo , aprovadas por unanimidade.  4.0 

DELIBERAÇÔES: 4.1 Deliberação CBH-TG Nº XX/2016 de 17/06/2016 –  “Indica prioridades de investimento do 20 

FEHIDRO/2016, 2ª Chamada e dá outras providências”. A coordenadora da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos - CT-PLAGRHI, apresentou como se deu todo o processo e apresentou os critérios de pontuação e 

hierarquização. Foi aberto para discussão e manifestação e posterior aprovação, sendo aprovadas por unanimidade,  Esta 

Deliberação aprovado ficou: Deliberação CBH-TG Nº 254/2016 de 17/06/2016 –  “Indica prioridades de investimento do 
FEHIDRO/2016, 2ª Chamada e dá outras providências”. 4.2 Deliberação CBH-TG Nº XX/2016, de 17/06/2016 – 25 

“Constitui, no âmbito do CBH-TG, o Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução do Plano de Bacia da 
UGRHI-15.” Foi esclarecido que esta Deliberação havia sido colocada na reunião anterior e que estava aguardando as 

indicações, pelas Câmaras Técnicas, das entidades que irão compor o grupo. Após a apresentação e leitura dos nomes e da 

indicação das vagas remanescentes que ficaram para as seguintes entidades: DAEE, CETESB e a CATI/EDR, a deliberação foi 

colocada em apreciação e posterior aprovação, sendo , aprovadas por unanimidade. Esta Deliberação aprovada ficou 30 

Deliberação CBH-TG Nº 255/2016, de 17/06/2016 – “Constitui, no âmbito do CBH-TG, o Grupo de Trabalho para 
acompanhamento da execução do Plano de Bacia da UGRHI-15.” . A Presidência em Exercício solicita autorização de 

todos os presentes para, em nome de todos os presentes, consignarmos em ata as nossas condolências à família da 

Coordenadora da CT-PLAGRHI pela perda do seu progenitor. 5.0 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada.       35 
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