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Aos 12 dias do mês de dezembro de 2017, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 62ª RO do CBH-
TG, registrando-se 65 pessoas, entre representantes dos Municípios, Sociedade Civil e 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. Abertura: O Sr. Presidente declara aberta, com a presença de 37 membros. 5 

3.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA; foi 
relatada a participação do CBH-TG no XIX Encontro Nacional de Comitês de Bacias, de 7 a 10/11/2017 
em Aracaju - SE. Relatou também a Reunião de esclarecimentos do Ato Convocatório da cobrança pelo 
uso da água, no dia 22 de novembro, com a participação de 86 representantes de usuários. A terceira 
participação do CBH-TG foi no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, de 26/11 a 01/12/2017 em 10 

Florianópolis. Outro evento que foi muito importante também foi a participação na reunião de São Pedro, 
06 e 7/12/2017 sobre enquadramento de empreendimentos FEHIDRO nos PDCs e a Prorrogação de Prazo 
para aprovação do Programa de Investimentos do Plano de Bacia até 30/04/2018. Também foi realizada a 
reunião do Conselho Estadual, em 11/12/2017, onde foi deliberado os índices percentuais para 
investimentos das UGRHI, com um acréscimo para o CBH-TG de 3,87%, para 4,27%, porém foi 15 

informado que a PL 315, do ano de 2009, que que reduz a compensação financeira já sofreu algumas 
emendas, e essa emenda que parece que passou pela Comissão de Justiça já transformou em 35% para o 
Estado e 55% municípios e isso vai impactar a nível dos municípios nos próximos anos. Foi 2 
apresentado dois vídeos recebidos pela equipe do Fórum Mundial 3.2 INFORMES DAS CTs: A 
Coordenadora da CT-PLAGRHI relatou sobre os trabalhos de elaboração do Plano de Bacia, em conjunto 20 

com o GT-Plano, ocorridas em 6 reuniões, para trazer hoje aqui a aprovação do mesmo. O Sr. Presidente 
passa a palavra em seguida para a Coordenadora da CT-AS: A CT-AS relatou sobre as reuniões 
realizadas em 2017, e agradece a dedicação dos membros. O Sr. Presidente passa a palavra para o 
Coordenador da CT-SAN, que relata que tem realizado uma ampla discussão nas questões de saneamento, 
com uma excelente participação dos membros. Ele alertou sobre as mudanças dos critérios anteriores e 25 

com a mudança no Plano de Bacia, quanto enquadramento das solicitações FEHIDRO 2018 e agradece 
aos membros. Passa a palavra para a Coordenadora da CT-EA, que relata a reunião dia 31 de outubro, da 
Câmara Técnica de Educação Ambiental, passando a palavra para o André, responsável pelo Projeto 
“Conhecendo o Comitê e Mapeando a Bacia” onde o mesmo faz uma apresentação do andamento do 
projeto. 4.0 DELIBERAÇÕES: 4.1 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 280/2017, de 12/12/2017, que 30 

“Aprova o Relatório II – Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-15 e atualiza o Programa de 
Investimentos do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI – 15. Passa palavra à Débora que relata 
sobre os Relatórios do Plano de Bacia entregues pela empresa REGEA, que contêm diagnóstico, 
prognóstico e a base de dados, disponíveis desde 01/12 no site do CBH-TG. Eles compreendem as etapas 
previstas na Deliberação CRH 146/2012 e na Deliberação CRH 188, então coube ao GT-Plano, em 35 

conjunto com a CT-PLAGRHI, trabalhar na etapa do Plano de Ação e montagem do Programa de 
Investimentos, sendo aprovado através do Parecer Técnico 003 como favoráveis e previstos dentro do que 
propõe as Deliberações citadas. Em função da prorrogação do prazo de aprovação do Programa, e apesar 
da CT-PLAGRHI já ter finalizado o Programa de Investimentos, a proposta, de acordo com as orientações 
do Estado, é que hoje a gente aprove somente o Plano de Bacia. Agradece aos membros pela participação. 40 

'DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 280/2017, de 12/12/2017, “Aprova o Relatório II – Plano de Bacia 
Hidrográfica da UGRHI-15. ” Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada 
a Deliberação. Passa a Palavra para o Vice-Presidente Germano que relata sobre Plano de Bacia do 
Comitê do Grande aprovado em novembro e sobre um Manual Operativo, que está em andamento, como 
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executar aquele Plano, com metas e fluxograma de todas as metas que exigem para se alcançar as metas 45 

do Plano. Agradece a Todos. O Presidente passa a palavra para o Prof. Samir Felício Barcha, do Rotary 
Club Norte: cumprimenta a Secretaria do CBH-TG pela realização da reunião esclarecedora sobre a 
cobrança de água e também faz uma sugestão ao CBH-TG para providenciar uma Galeria de Fotos com 
todos os Presidentes, para que a história não se perca. O Presidente agradece as palavras e solicita a 
criação de uma comissão de 3 ou 5 pessoas para a viabilidade da solicitação. O Presidente passa a palavra 50 

para Kátia, que parabeniza a Prefeitura de Santa Adélia, pela adesão aos ODS`s- Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável para 2030. O Presidente passa a palavra para o André que relata sobre a sua 
participação em Brasília, com um projeto premiado no “Prêmio ANA 2017”, Sr. Presidente: “Informe 
final. ” Maria Cecília: “Encerrando então os informes, mas já parabenizando o André pelo prêmio, a 
Câmara Técnica de Planejamento pretende se reunir agora no finalzinho de janeiro para discutir os 55 

critérios para os recursos FEHIDRO 2018. Nós já vamos dar de antemão a abertura dos prazos para 
apresentação de projetos, do dia 22 de janeiro de 2018 a 23 de fevereiro, vocês vão receber essas 
deliberações “ad referendum” porque a gente precisa terminar o nosso Programa de Investimentos como 
já foi dito aqui, que vai estar vinculado então aos recursos de 2018. Obrigada a todos. 5.0 
ENCERRAMENTO:  Sr. Presidente: ”A assembléia é em abril, mas as câmaras técnicas vão estar se 60 

reunindo sistematicamente de acordo com as suas pautas, suas agendas. Antes de encerrar quero reiterar 
aqui os cumprimentos de um feliz natal, um santo natal a todos e familiares, e que 2018 seja um ano ainda 
melhor. Avançamos, acho que 2017 foi um ano de desafios, queria reiterar aqui o que disse a Kátia, 
desses compromissos, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que nós possamos incorporá-los e 
levar os debates nos nossos municípios, para que nós possamos ter políticas públicas definitivas, que 65 

perpassem mandatos, que perpassem pessoas, que sejam ações coletivas de uma comunidade e de uma 
sociedade cada vez mais organizada e comprometida com o desenvolvimento econômico, o social é 
importante mas tem que estar atrelado ao meio ambiente, um feliz ano a todos e está encerrada a nossa 
reunião com 56 minutos, foi esse o tempo de duração da nossa reunião, muito obrigado mais uma vez.”    

 
EDINHO ARAÚJO 

Presidente do CBH – TG 
 

  
TOKIO HIRATA 

Secretário Executivo do CBH - TG                       

 

DOE: São Paulo, 128 (81) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sexta-feira, 04 de maio de 2018 - Pg.77 

 


