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Aos 17 dias do mês de dezembro de 2018, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 64ª RO do 
CBH-TG, registrando-se 86 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 42 membros. 
3.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS Paulo da AAMA questiona a Ata e disse que não obteve 
retorno do CBH sobre dúvidas da classificação do Rio Preto e utilização pelos órgãos licenciadores do 
mapa hidrográfico de 1972, e que aguardava a informação de que o CBH-TG não tem essa competência 
e também questiona que a Polícia Federal veio fazer e o que se levantou, Germano explicou que o 
momento se tratava de discussão da Ata, mas Guilherme do DAEE respondeu aos questionamentos, 
informando que as dúvidas são relacionadas as atribuições da CETESB, com relação à classificação de 
rios, de nascentes e veios d´agua intermitentes. Sílvio Representante da CETESB informa que dentro do 
Comitê pode nascer a manifestação de interesse para o reenquadramento dos corpos d´agua. O 
Presidente informa que o ocorrido da Policia Federal se refere a outro Comitê sediado em Jales, não 
tendo nenhuma relação com o CBH-TG. Não havendo mais discussão, encerrada quem queira discutir, 
encerrada a discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, 
aprovadas. 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: Não havendo, passamos agora para 
o item 4.0 DELIBERAÇÕES: A deliberação é “Ad Referendum” do CBH-TG de 2018, de 29/06/2018, 
que “Altera a Deliberação CBH-TG 285/2018, de 27/04/18 que indica prioridades de investimento do 
FEHIDRO/2018 e dá outras providências”. Tem a palavra a Débora, Coordenadora da Câmara Técnica 
de Planejamento. 4.1 - DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 288/2018, de 
29/06/2018, que “Altera a Deliberação CBH-TG 285/2018, de 27/04/18 que indica prioridades de 
investimento do FEHIDRO/2018 e dá outras providências.” Débora relata a Deliberação do 
COFEHIDRO nº 194, que dispôs sobre o Plano de Aplicação de Recursos para 2018, com redução 
significativa e a CT-PLAGRHI definiu junto com a Diretoria do CBH-TG os empreendimentos 
habilitados e os que estão no ‘em carteira’ para o ano de 2019” Em discussão. Não havendo quem queira 
discutir, em votação, aprovada. 4.2 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 
289/2018, de 29/06/2018, que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2018 da 
UGRHI-15, Ano Base 2017”. Marcia apresentou o Relatório.  Em discussão. Não havendo quem queira 
discutir, em votação, aprovada  
4.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº XXX/2018, de 17/12/2018, que “Aprova o calendário eleitoral, 
os procedimentos para cadastramento e recadastramento, eleição e indicação dos representantes 
das entidades dos Segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil do Comitê da Bacia 
Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande para o período 2019/2021”. Débora relata os procedimentos 
e prazos para recadastramento e cadastro de novos membros dos Segmentos Sociedade Civil, Estado e 
Municípios para composição do plenário e CTs. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em 
votação, aprovada. 
5.0 Outros Assuntos: Rafael do IAF se coloca à disposição para contribuir com o CBH, conforme 
participação de Biênios anteriores e informa da sua atuação na gestão do Projeto “Conhecendo o Comitê 
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e Mapeando a Bacia”, e relata a preocupação quanto à pouca participação da SE do CBH-TG no Projeto 
e informa que haverá um seminário de encerramento em fevereiro, e expressa preocupação, quanto a 
educação ambiental que queremos para 2019, para o próximo biênio. Germano questiona Rafael sobre a 
participação da SE do CBH e relata que a divulgação das ações do CBH devem ser feitas por todos seus 
representantes e relata seu trabalho no CBH-TG, Então cada um aqui tem o papel e o dever de levar isso 
para o seu meio. Debora continua a reflexão do Germano, que é uma preocupação que dentro da CT-
PLAGRHI quanto a falta de continuidade e boa execução dos projetos de educação ambiental, a gente 
não sente esse retorno, a gente não consegue medir dentro do Comitê, a aplicação de recursos 
financeiros investido, que serão a partir de 2019 fonte da cobrança. Paulo da AAMA propõe a criação de 
um grupo para junto com o SEMAE, entender melhor o projeto executivo para buscar água no Rio 
Grande para outras alternativas, já que existe uma perda muito grande de água tratada. Edinho responde 
que o Semae vem diminuindo as perdas, e se coloca à disposição para esclarecimentos e tem condições 
financeiras para investimentos na área. Cecília da SE do CBH-TG solicita que Rafael encaminhe para 
que a gente possa esclarecer onde que ficou essa falha da Secretaria Executiva. ” 6.0 
ENCERRAMENTO: Sr. Presidente:  justifica a ausência do Tokio Hirata, que está em tratamento e 
deseja a todos um Feliz Natal e um próspero 2019, encerra a reunião. 
 

TOKIO HIRATA 
     Secretário Executivo do 
CBH - TG 

                        EDINHO ARAÚJO 
Presidente do CBH – TG 

  
 
 
DOE: São Paulo, 129 (63) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I quarta-feira, 04 de abril de 2019- Pg.54 
 

 


