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ATA EXECUTIVA DA 63ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG 

REALIZADA EM 27/04/2018 

 
 

Aos 27 dias do mês de abril de 2018, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 63ª RO do CBH-TG, 
registrando-se 92 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 46 membros. 
3.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: 
Germano relatou a participação do CBH-TG no Fórum Mundial da Água, com muitas experiências 
positivas, que ocorreu em Brasília do dia 18 ao dia 23/03/2018 e sobre a reunião na próxima quinta-
feira, a ANA vai apresentar o Manual Operativo do Comitê do Grande, que é o Plano Estratégico da 
Bacia para atingir as metas, passando a palavra para o Tokio, que relatou sobre a questão do Projeto de 
Lei 315, que prevê uma redução drástica dos Recursos do FEHIDRO e que o Fórum Paulista dos 
Comitês está trabalhando para que isso não seja aprovado. 3.2 INFORMES DAS CÂMARAS 
TÉCNICAS: A Coordenadora da CT-PLAGRHI relatou sobre as reuniões realizadas com a pauta: 
Programa de Investimentos, Análise dos Pleitos apresentados, Prazos e Critérios para aplicação dos 
recursos FEHIDRO, Cristiane deixou a palavra para o Geólogo José Luiz Albuquerque Filho, do IPT 
que fez uma apresentação do empreendimento FEHIDRO em andamento: “Avaliação da Situação das 
Águas Superficiais e Subterrâneas da Bacia dos Rios Turvo e Grande como Base de Elaboração 
de Plano de Rede de Monitoramento Quali-Quantitativo Integrada dos Recursos”. 4.0 
DELIBERAÇÕES: 4.1 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 281/2018, de 
25/01/2018, que “Fixa prazos e procedimentos para apresentação e análise de solicitações visando 
obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2018”. Débora relata sobre os procedimentos e 
prazos para conclusão dos trabalhos e sobre a aprovação da Deliberação Ad Referendum pela Diretoria. 
Em discussão. Aprovada. 4.2 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 282/2018, de 
25/01/2018, que “Dispõe sobre Diretrizes e Critérios para obtenção de financiamento com recursos 
do FEHIDRO – compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao 
ano de 2018 e dá outras providências”. Débora relata sobre as orientações do CRH e do COFEHIDRO 
e os percentuais a serem cumpridos, conteúdo mínimo proposto aos tomadores na elaboração de projeto. 
Em discussão. Aprovada. 4.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 283/2018, de 27/04/2018, que “Altera a 
Deliberação “Ad Referendum” CBH-TG nº 282/2018, de 25/01/2018, que dispõe sobre Diretrizes e 
Critérios para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO - compensação financeira e 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, referentes ao ano de 2018 e dá outras providências”. 
Débora explica o motivo dessa deliberação substituir a anterior. Em discussão. Aprovada. 4.4 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 284/2018, de 27/04/2018, que “Aprova o Programa de 
Investimentos do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-15”. Débora apresenta o Programa de 
Investimentos do Plano, que precisa ser aprovado até 30/04/18. Em discussão. Aprovada. 4.5 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 285/2018, de 27/04/2018, que “Indica prioridades de investimento 
do FEHIDRO/2018 e dá outras providências”. Débora, relata sobre análise dos projetos FEHIDROS 
apresentados, no total 11 pleitos, 8 empreendimentos habilitados e 3 inabilitados, foi solicitado ao 
tomador a complementação, sem resposta, portanto a Câmara julgou como inabilitado. A CETESB e a 
PM de Severínia entraram com recursos, mas a CT se manifestou pela rejeição. Também foi solicitado a 
PM de Onda Verde, manifestação de aumento de contrapartida para a priorização do empreendimento, 
pelo saldo disponível para financiamento pelo FEHIDRO, onde a mesma encaminhou a documentação 
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aceitando a proposta da CT. Débora ressaltou a importância da qualidade da apresentação dos projetos e 
sugeriu a Secretaria do CBH-TG, fazer contato com o CREA, quanto a orientação ao preenchimento das 
ARTs entregues”. Em discussão. Aprovada. Passa a palavra para Maria Cecília, que solicita inclusão de 
pauta sobre a criação de 2 grupos técnicos de acompanhamento. 4.5 Deliberação CBH-TG Nº 
286/2018, de 27/04/2018, que “Constitui no âmbito do Comitê o Grupo de Acompanhamento 
Técnico - GAT”.  Grupo de Acompanhamento para execução do Projeto FEHIDRO “Avaliação da 
Situação das Águas Superficiais e Subterrâneas nas Bacias dos Rios Turvo e Grande, como base 
para Elaboração do Plano de Monitoramento Quali-Quantitativo Integrado dos Recursos 
Hídricos. Em discussão. Aprovada. 4.6 Deliberação CBH-TG Nº 287/2018, de 27/04/2018, que 
“constitui no âmbito do CBH-TG o Grupo de Acompanhamento Técnico para acompanhamento 
da execução do projeto FEHIDRO “Identificação e Priorização de Áreas de Mananciais para 
Preservação de Recursos Hídricos”. Em discussão. Aprovada. Edinho pede licença para se retirar, 
agradece a presença de todos e passa a palavra para o Germano, que abre o plenário para discussões. 
Paulo, da AAMA questiona sobre a classificação do Rio Preto e sobre os órgãos que fazem o 
licenciamento dos empreendimentos. Germano sugere a discussão desses assuntos na CT-SAN e 
posteriormente, se necessário convoque uma Assembleia. Samir Felício Barcha, do Rotary Clube 
questiona a SE do CBH-TG sobre o projeto de lei em tramitação, e as questões apresentadas pelo Paulo. 
Tokio responde que com relação ao Projeto de Lei (PEC 315), que propõe destinação dos recursos aos 
municípios que estão sofrendo com a invasão das águas das usinas. Aguarda aprovação do Presidente 
Michel Temer e nós estamos muito preocupados com a situação. O Fórum Paulista com a participação 
dos outros comitês está trabalhando no sentido de vetar essa lei. Os comitês se movimentaram para fazer 
um manifesto junto ao Presidente da República, mostrando o seu descontentamento com relação a isso, 
Fórum Paulista, os comitês federais, vários comitês se movimentaram nesse sentido, encaminhando esse 
manifesto contrário à aprovação. 5.0 ENCERRAMENTO: Germano: Encerro aqui a nossa reunião, 
tenham um bom final de semana a todos, bom feriado”.     
 
 

TOKIO HIRATA 
     Secretário Executivo do CBH - TG 

                        EDINHO ARAÚJO 
Presidente do CBH – TG 
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