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Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro de 2020, nas dependências do CETEMSA, em S.J Rio 
Preto - SP, realizou-se a 70ª Reunião Ordinária do CBH-TG, registrando-se a participação de 50 
pessoas, entre representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado, conforme “Relação dos 
Membros do Plenário Presentes”. 1. Composição da Mesa Dirigente: a Secretária Executiva Adjunta 
passa a fazer uso da palavra: “boa tarde a todos, são 14 horas do dia 27/11/2020, não temos quorum 5 

ainda para dar inicio à 70ª Reunião Ordinária, que será realizada em 2ª chamada. A reunião começará às 
14:30h. 2. Abertura: O Preidente em exercício, Germano Hernandes Filho  saúda a todos e declara aberta a 70ª 
Reunião Ordinária do CBH-TG, com a presença de 33 membros votantes, de acordo com o Estatuto do CBH-TG, 
explicando quais os procedimentos que serão adotados durante a videoconferência. 3.0 LEITURA E 
APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E EXECUTIVA DA 69ª R.E DO CBH-TG: Colocadas 10 

em discussão, em votação, aprovadas as atas da assembléia anterior. 3.1 INFORMES DA S.E.: No dia 
20/10 ocorreu uma reunião das secretarias executivas e diretores das agências de bacia com a Coordenadoria de 
Recursos Hídricos, onde  foram elencados alguns assuntos como o processo de indicação ao FEHIDRO/2020, o 
saldo remanescente, criação de grupo para discussão do reajuste da cobrança no Estado, Cursos do Capacita 
SIGRH, Salas de Situação,PPA e renovação de membros do CRH. Outro assunto é a realização da Webinar em 15 

comemoração aos 25 anos CBH-TG.3.2 INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: O Ilson Thomazi, 
Coordenador da CT-PLAGRI comunica que o Plano de Bacia da UGRHI-15, está em processo de revisão e 
atualização através do Contrato FEHIDRO 200/2020, Tomador é a FUNDAG e está sendo executado pela 
EGEA.Kátia Regina Penteado Casemiro, Coordenadora CT-EA fala sobre a Minuta do nosso Plano de 
Comunicação embasado conforme consulta aos municípios por meio de questionário elaborado pelos próprios 20 

membros da CT-EA, como ferramentas do diagnóstico, visando aproximar os municípios do Comitê. A Secretária 
Executiva fez a leitura dos membros presentes, com direito a voto. 4.0 DELIBERAÇÕES: 4.1 
DELIBERAÇÃO“AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 317/2020, de 24/08/2020, que “Altera a Deliberação 
CBH-TG nº 316/2020, de 05/08/2020, referente ao Plano de Aplicação de recursos da cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande para o Exercício de 2020, (Anexos I e 25 

III) referente aos valores arrecadados no Exercício 2019”. Após a explanação da Eng. Maria Cecília do 
DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.2 
DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 318/2020, de 25/09/2020, que “Altera a Deliberação 
CBH-TG nº 313/2020, de 05/08/2020, que dispõe sobre Diretrizes e Critérios para obtenção de 
financiamento com recursos do FEHIDRO – Compensação Financeira e cobrança pelo uso dos recursos 30 

hídricos, referentes ao ano de 2020, Saldo Remanescente e dá outras providências”.  Após a explanação do 
Eng. Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, 
aprovada. 4.3 DELIBERAÇÃO “AD REFERENDUM” CBH-TG Nº 319/2020, de 28/09/2020, que Altera 
a Deliberação CBH-TG nº 314/2020, de 05/08/2020, que fixa prazos e procedimentos para apresentação e 
análise de proposta visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2020 – Saldo 35 

Remanescente” Após a explanação do Eng. Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem 
quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.4 DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 320/2020, de 27/11/2020, que 
“Indica prioridades de investimento FEHIDRO/2020 – Saldo Remanescente”. Após a explanação do Eng. 
Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.5 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 321/2020, de 27/11/2020, “Aprova o Calendário Eleitoral, os procedimentos 40 

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 2021/2023”. Após a explanação do Eng. Márcia do DAEE, foi aberta a discussão, 
não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.6 DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 322/2020, 
de 27/11/2020, que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2020 com base em indicadores 45 

dos recursos hídricos da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Turvo e Grande (UGRHI-15) Ano Base 2019”. Após a explanação do Eng. Márcia do DAEE, foi aberta a 
discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.7 DELIBERAÇÃO CBH-TG 
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nº 323/2020, de 27/11/2020, que aprova o Plano de Comunicação do CBH-TG”. Após a explanação do Eng. 
Lucíola do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 50 

4.8 “Moção de Pesar CBH-TG 001/2020 e proposta de denominação do DAEE/CETEMSA – Centro de 
Treinamento para Executivos Municipais em Saneamento Ambiental – Tokio Hirata”, em homenagem aos 
relevantes serviços prestados à nossa comunidade, que dedicou 53 anos de profissionalismo ao crescimento 
do DAEE e principalmente na implementação das ferramentas de Gestão de Recursos Hídricos, na área de 
atuação da Dirertoria da Bacia Turvo Grande e no CBH-TG, desde a sua criação em 1995. Os membros 55 

aprovam por unanimidade a moção e o Auditório DAEE/CETEMSA passa a se chamar “Auditório CETEMSA 
– Centro de Treinamento para Executivos Municipais em Saneamento Ambiental – Tokio Hirata”. 5.0 
Encerramento: Sr. Presidente: “Não havendo mais manifestação, eu declaro encerrada a 70ª Reunião e aproveito 
para desjar um ótimo natal a todos, que a gente tenha um excelente ano de 2021.  
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