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Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento 
para Executivos Municipais em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 
67ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), 
registrando-se a participação de 63 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: a Secretária Executiva Adjunta passa 
a fazer uso da palavra: “Boa tarde a todos, são 14 horas do dia 25/09/2019, não temos quorum ainda 
para dar inicio à 67ª Reunião Extraordinária, que será realizada em 2ª chamada. A reunião começará às 
14:30h. Composição da Mesa: o Prefeito de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG; o 
representante da Associação dos Engenheiros de São José do Rio Preto e Vice-Presidente do Comitê, a 
representante do DAEE e Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG, e fazem parte da Mesa também os 
Coordenadores de Câmaras Técnicas: CT-PLAGRHI; Águas Subterrâneas e Usos Múltiplos, 
Câmara Técnica de Saneamento, e pela Câmara Técnica de Educação Ambiental,”. 2. Abertura: 
Com a palavra o Presidente do CBH-TG, agradecendo a presença, declara aberta a  67ª Reunião 
Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG) com a presença da 
maioria, de 35 membros e o 1º item da Pauta é: 3.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 
COMPLETA E EXECUTIVA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG: Colocadas 
em discussão, em votação, aprovadas as atas da assembléia anterior. 3.1 INFORMES DA 
SECRETARIA EXECUTIVA: A Secretária Executiva Adjunta do CBH-TG justifica a ausência do 
Secretário Executivo do CBH-TG. Ao longo da reunião, vão ser explicadas as Deliberações Cofehidro 
“Ad Referendum” 209 e 210, elas foram colocadas “Ad Referendum” em 23/09/19, informando o saldo 
remanescente dos recursos de 2019. A Deliberação 210 veio alterar os prazos para indicação de projetos, 
e no momento da explanação das deliberações  a Câmara Técnica de Planejamento vai explicar em 
detalhes. O Comitê Turvo foi considerado um dos melhores na aplicação e desenvolvimeto dos 
contratos, com o menor número de cancelamentos e considerado como de ‘alta eficiência’. O  Sr. 
Presidente passa a palavra ao Vice Presidente,  representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos 
e Agrônomos de São José do Rio Preto, que faz uma contextualização sobre as ações do Comitê, com 
observações acerca do tema dos avanços ambientais estaduais e nacionais, disponível no site 
www.comitetg.sp.gov.br. O Sr. Presidente: parabeniza o Vice Presidente pela brilhante exposição. 
Ressalta que na última terça-feira esteve  em Piracicaba para receber um prêmio no Trata Brasil, que é 
um instituto que analisa o serviço de saneamento básico nos municípios, e foi interessante o que 
observou: foram 4 municípios condecorados: Palmas, no Tocantins, serviço de água e esgoto 
privatizado; Vitória – ES, serviço de água e esgoto prestados pela estatal, exemplo Sabesp em São 
Paulo. Piracicaba também condecorada, água município e esgoto setor privado. São José do Rio Preto, 
água tratada pela autarquia, abastecimento regular e o esgoto recolhido e tratado também pelo Serviço 
Municipal (Semae). Frisou que eram 4 municípios e cada município com uma situação e São José do 
Rio Preto, ficou em terceiro lugar no Brasil. 4.0 DELIBERAÇÕES: 4.1 – DELIBERAÇÃO CBH-TG 
Nº 304/2019, de 25/09/2019, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2019 e 
Cobrança referente ao Exercício 2018, Saldo Remanescente e dá outras providências”. Após a 
explanação da representante da FIESP e Coordenadora da CT-PLAGRHI, foi aberta a discussão, não 
havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. O Sr. Presidente solicita à Mesa e aos membros 
do Comitê a inclusão de nova deliberação na Pauta da reunião, essa deliberação que foi preparada na 
última reunião do Conselho na Comissão em 24/09, que é “AD REFERENDUM” e a Coordenadora da 
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CT-PLAGRHI fez as explicações a respeito da inclusão desse novo item.”  4.2 DELIBERAÇÃO CBH-
TG Nº 305/2019, de 25/09/2019, que “Estabelece Edital para a Revisão e Atualização do Plano de 
Bacia da UGRHI-15 ”. Em discussão a Deliberação 305/2019 que estabelece edital para a revisão e 
atualização do Plano de Bacia da nossa Unidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em 
votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovada. 5.0 Outros 
Assuntos: O último item da Pauta é no sentido de colocar a palavra à disposição de quem queira trazer 
algum outro informe ou alguma outra manifestação. 6.0 ENCERRAMENTO: O Sr. Presidente 
Agradeceu a todos pela presença, às prefeitas, os prefeitos e todos os membros do Comitê. Uma boa 
semana e uma boa primavera, um abraço a todos, obrigado a todos.  A presente ata vai assinada pela 
Secretária Executiva Adjunta e pelo Presidente do CBH-TG. 
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