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Aos 27 dias do mês de outubro de 2017, no CETEMSA, em SJRP - SP, realizou-se a 61ª Reunião 
Extraordinária do CBH-TG, registrando 81 pessoas, entre representantes dos Municípios, da Sociedade 
Civil e do Estado. 1. Composição da Mesa: A Mesa já está composta pelo Prefeito de SJRP e Presidente 
do CBH TG, pelo Diretor do DAEE e Secretário Executivo do CBH TG; pela Secretária Executiva Adjunta 
e os Coordenadores das CTs. 2.0 Abertura: O Sr. Presidente do CBH-TG declara aberta, com a presença 
de 45 membros. 3.0 INFORMES-  A Secretaria Executiva relatou que houve um grande evento nos dias 
16 a 18 de outubro, o Pré-Fórum do Fórum Mundial da Água e ainda o 15º Diálogo Interbacias. Houve 
também a Posse da Comissão Municipal dos 17 Objetivos da ONU, que será relatado pela Secretária 
Municipal do Meio Ambiente. O CBH-TG aderiu, juntamente com os outros 20 Comitês, ao chamado Pró 
Comitês, onde será disponibilizado um recurso, que será utilizado em caráter regional para o Estado de São 
Paulo. O CBH-TG também participará do Encontro Nacional de Comitês, em Aracaju – SE, de 7 a 10 de 
novembro. Será realizado um Simpósio em Florianópolis, do dia 26 de novembro a 1 de dezembro, 
também o CBH-TG estará presente. Outro informe é que nós já estamos iniciando os procedimentos para a 
cobrança pelo uso da água aqui da nossa Bacia, na fase do Ato Convocatório, temos no nosso cadastro 
2.500 usuários.  Sendo uma outra fonte de recursos para o nosso Comitê para futuros investimentos. A 
Secretária Executiva Adjunta relata sobre a ausência do Vice Presidente do Comitê, que já tinha uma 
viagem agendada para o exterior, mas ele fez questão de gravar um vídeo justificando a ausência dele. Com 
a palavra, o Vice Presidente do CBH-TG, que diz que gostaria muito de levar ao conhecimento de todos os 
membros a importância do projeto para a recuperação da nossa cobertura vegetal, que tem como objetivo 
entender qual é a nossa cobertura vegetal hoje e como fazer para recuperar as nossas APPs.” O Sr. 
Presidente agradece, dando prosseguimento passa a palavra à Secretária do Meio Ambiente de SJRP, que 
fala sobre a questão dos ODSs, e sobre a posse da Comissão Municipal em 16 de outubro para os 17 
Objetivos da ONU. 3.1 INFORMES DAS CTs: A Coordenadora da CT-PLAGRHI relatou que a mesma 
se reuniu algumas vezes, para tratar de assuntos como a nova abertura de prazos, para que fosse distribuído 
o saldo remanescente e para análise dos projetos protocolados, e depois para analisar as complementações 
encaminhadas. Houve uma outra reunião também em conjunto com o GT-Plano, para tratar da aprovação 
do relatório final e o início da montagem do Plano de Ações e do Programa de Investimentos. A previsão é 
que a Câmara se reúna novamente, como meta fechar o Programa de Investimentos para o próximo ano. O 
Sr. Presidente passa a palavra em seguida para a Coordenadora da CT-AS: A CT-AS já cumpriu a meta de 
2017, que foi a aprovação do projeto de estudo da ocorrência de cromo em São José do Rio Preto, a ser 
financiado pelo FEHIDRO, o projeto vai seguir os trâmites do FEHIDRO. A partir de agora a Câmara já 
está discutindo para 2018, o estudo sobre as concentrações de nitrato no Município de Monte Azul Paulista. 
Esse estudo já foi objeto de deliberação desse Comitê, que recomendou esse estudo em 2013. O Sr. 
Presidente passa a palavra para o Coordenador da CT-SAN, que relata que tem realizado reuniões desde 
maio, e há algumas preocupações quanto à discussão de prioridades para o próximo ano. A discussão tem 
sido sobre a questão da água, a questão do esgoto, a questão dos resíduos sólidos e a questão da drenagem 
urbana. Além disso, a questão de pequenas comunidades: foi enviado um questionário através do Comitê 
para os 64 municípios solicitando informações e só houve resposta de apenas 17 municípios. Passa a 
palavra para a Coordenadora da CT-EA, que relata a participação dos membros no 15º Diálogo Interbacias, 
e informa que no dia 31 acontecerá uma reunião da CT-EA para dar continuidade aos trabalhos de 
acompanhamento do projeto da PM de Catanduva. Sr. Presidente: Neste momento passou-se à apreciação 
das atas da 60ª Reunião realizada anteriormente. 3.2 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 
COMPLETA E EXECUTIVA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG: “A ata foi enviada a 
todos, portanto fica dispensada a leitura e em discussão a ata da sessão anterior, aprovada. 4.0 
DELIBERAÇÕES: 4.1 Deliberação “Ad Referendum” CBH-TG Nº 277/2017 e seus anexos, de 
28/07/2017, que “Aprova as diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO 
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destinados à área do CBH-TG no Exercício 2017 – Saldo Remanescente e dá outras providências” 
Essa deliberação aprova as diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados 
à área do Comitê Turvo Grande no Exercício 2017, Saldo Remanescente e dá outras providências.O Sr. 
Presidente passa a palavra para a Coordenadora da CT-PLAGRHI que relata que restou em caixa R$ 
1.072.952,00 para atender o Programa de Investimentos. Depois da 60ª reunião o CRH soltou uma 
deliberação “ad referendum” estendendo o prazo. Então a câmara voltou a se reunir, para discutir quais 
seriam esses critérios para distribuição do saldo e os prazos de protocolo. Além disso, considerando os 
pleitos que serão aprovados hoje, resta o saldo de cento e noventa e dois mil e alguma coisa, que aí fica em 
caixa para o Comitê. Sr. Presidente: “Em discussão a Deliberação “Ad Referendum” CBH-TG Nº 
277/2017 e seus anexos, de 28/07/2017, que “Aprova as diretrizes e critérios para hierarquização dos 
recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG no Exercício 2017 – Saldo Remanescente e dá 
outras providências, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a 
Deliberação. Agora passamos à 4.2 Deliberação “Ad Referendum” CBH-TG Nº 278/2017, de 
28/07/207/2017 –”Fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2017 – Saldo Remanescente”. Em discussão. 
Encerrada a discussão, em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, 
aprovada a Deliberação 278/2017. Passamos agora ao item 3º da Pauta: 4.3 Deliberação CBH-TG Nº 
279/2017, de 27/10/2017 – “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO, Exercício 2017 – Saldo 
Remanescente e dá outras providências”. O Sr. Presidente convida a Coordenadora da CT-PLAGRHI, 
que relatou sobre a Deliberação “Ad Referendum” do COFEHIDRO Nº 182/2017 de 13/07/2017 e o novo 
período para as indicações, visando atender o programa de investimentos. Sr. Presidente: “Em discussão a 
matéria, em votação, aprovada a Deliberação. Após a aprovação das deliberações, o Sr Presidente deixa 
em aberto a palavra, que foi solicitada por alguns membros do Comitê, onde houve a discussão sobre o 
inicio dos trabalhos do Ato Convocatório para a cobrança do uso da água na UGRHI-15, a poluição do Rio 
Preto e outros assuntos. 5.0 ENCERRAMENTO:  Sr. Presidente: ”Agradecendo a atenção de todos e a 
participação de todos aqui, está encerrada a nossa reunião, muito obrigado! 
                TOKIO HIRATA 
     Secretário Executivo do CBH - TG 

                     EDINHO ARAÚJO 
Presidente do CBH – TG  
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