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Aos 11 dias do mês de dezembro 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 55ª Reunião Ordinária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), registrando-se a participação de 95 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 55ª 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  inciou-se em segunda chamada. Fizeram parte da mesa diretora o Secretário Executivo, o Vice-Presidente, o 

Secretário Executivo Adjunto e os coordenadores das Câmaras Técnicas. 2. Abertura: Dando início à reunião, o Vice 
Presidente do CBH TG, passa a fazer uso da palavra, cumprimentando a todos e fez uma breve reflexão histórica do CBH-TG 

3.0. INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: leu-se o expediente da S.E, relatou-se a 9ªR.O do CBH Grande; 10 

informou-se sobre o   XVII ENCOB e por último sobre a etapa de consolidação do cadastro para prosseguir com o o ato 

convocatório/declaratório referente à cobrança dos recursos hídricos no âmbito do CBH-TG. 3.1 INFORMES DA 
PRESIDÊNCIA:  não houveram informes. 3.2 INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS:  cada coordenador de câmara 

técnica apresentou uma descrição dos trabalhos realizados no ano. Após as apresentações, o S.E adjunto, solicitou a palavra 

para solicitar ao Plenário a inserção de duas deliberações que não estavam  em pauta. Após os devidos esclarecimentos, o 15 

plenário, por unanimidade aprovou a inserção das mesmas.   3.2 Ata da 54ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 
06/07/2015, nas dependências do CETEMSA, em São José do Rio Preto/SP: Leitura e aprovação da ata da 54ª Reunião 
(Extra) Ordinária do CBH – TG, aprovada. 3.3 DELIBERAÇÔES: Deliberação CBH-TG Nº 246/2015 de 10/09/2015 –  
Ad Referendum “Aprova indicação de empreendimentos em carteira e dá outras providências”. após os esclarecimentos, 

foi posta em aprovação, sendo a mesma, aprovada.     Deliberação CBH-TG Nº 247/2015, de 11/12/2015 – “Que aprova a 20 

identificação e o mapeamento dos postos de monitoramento quantitativos e qualitativos existentes tanto dos órgãos 
gestores quanto de outras entidades com dados disponíveis e acessíveis na UGRHI 15”. após os devidos esclarecimentos , 

foi posta em aprovação, sendo  aprovada. Deliberação CBH-TG Nº. 248/2015, de 11/12/2015 – “Aprova  o Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos 2015 da UGRHI-15 – Ano Base 2014” após a apresentação da metodologia e do material, 

foi posta, aprovado. Deliberação CBH-TG Nº 249/2015, de 11/12/2015 - ”Aprova as diretrizes e critérios para 25 

hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, Exercício 2016 e dá outras providências.”  
após a apresentação, a mesma foi colocada em discussão e aprovação, sendo  a mesma, aprovado. Deliberação CBH-TG Nº 
250/2015, de 11/12/2015 – “Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de recursos junto ao 
FEHIDRO e dá outras providências.” após a apresentação e os esclarecimentos, a mesma foi colocada em aprovação, sendo 

aprovado. 3.4 OUTROS ASSUNTOS: foi realizado uma apresentação, pelo pessoal do CPEA – Centro Paulista de Estudos 30 

em Agronegócios, os resultados obtidos  referente ao Contrato FEHIDRO 429/2.014.  Foi proposto o calendário das reuniões 
ordinárias do CBH-TG para o ano de 2016, sendo aprovada as datas sugeridas. 4. Encerramento: Em nada mais havendo a 

tratar, o Vice - Presidente do CBH-TG no exercício da Presidência agradeceu a presença de todos e deu a reunião por 

encerrada. 
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