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Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2021, por meio de vídeo conferência, realizou-se a 71ª 
Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH-TG), com a 
participação de 96 pessoas, entre representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado. 
Maria Cecília de Andrade, Eng. do DAEE e Secretária Executiva Adjunta inicia a videoconferência e 
saúda a todos: “Boa tarde, estamos terminando de conferir os membros presentes para dar início à 71ª 5 

Reunião Ordinária do Comitê TG. Peço a todos que aguardem só mais um minuto.” Fábio Mota: 
“Aqueles que forem entrando, por favor coloquem o nome e a entidade, no chat. Gustavo Antonio Silva, 
Diretor do DAEE e Secretário Executivo dá inicio a reunião às 14:30 horas no 2º quórum, agradece a 
presença de todos e informa que a coordenação da videoconferência está sendo realizada pela Secretaria 
Executiva do CBH-TG e que a reunião será realizada em duas etapas, sendo a 1ª com a apreciação e 10 

votação das Deliberações referentes aos trabalhos do Biênio 2019/2021, que se encerra em 31/03/2021 e 
a 2ª do os membros do novo biênio (2021/2023) serão empossados e haverá a a eleição da nova 
Diretoria. O Preseidente Edinho Araujo declara aberta a 71ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 
Turvo Grande com a presença de 42 membros votantes. 2.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 
COMPLETA E EXECUTIVA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG: Colocadas em 15 

discussão, em votação, aprovadas as atas da assembléia anterior.” 4.0 DELIBERAÇÕES: 4.1 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 324/2021, de 25/03/2021, que “Aprova Plano de Aplicação da 
Cobrança 2021. Após a explanação da Eng. Maria Cecilia do DAEE, foi aberta a discussão, Professor 
Samir Felicio Barcha, Rotary Clube: “Eu queria perguntar se o total recebido foi suficiente para custear 
os projetos que foram apresentados? Primeiro. Segundo, além desses recursos, o Comitê tem outros 20 

recursos, especialmente aqueles que vinham antes do advento da cobrança? Maria Cecilia respondeu que 
os recursos não antendem todo o Plano de Bacia, mas contemplam nosso Plano de Investimento anual, 
há também recursos do CFURH. Não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.2 
DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 325/2021, de 25/03/2021, que “Fixa prazos e procedimentos para 
apresentação e análise de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, 25 

Exercício/2021”.  Após a explanação do Eng. Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo 
quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 326/2021, de 
25/03/2021, 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 2021. Após a explanação do Eng. Ilson do DAEE e Coordenador da CT-PLAGRHI, foi aberta a 30 

discussão, não havendo quem quisesse discutir, em votação, aprovada. 4.4 DELIBERAÇÃO CBH-
TG nº 327/2021, de 25/03/2021, que “Aprova o Aditivo para o Contrato FEHIDRO nº 200/2020 – 
Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-15 – Turvo/Grande (Revisão e Atualização)”. Após a 
explanação do Eng. Ilson do DAEE, foi aberta a discussão, não havendo quem quisesse discutir, em 
votação, aprovada. 5.0 Processo de Renovação dos Membros do CBH-TG: Esclarecimentos sobre os 35 

procedimentos de homologação e estatuto. 5.1.1 Posse do Colegiado indicado em Assembléia dos 
Segmentos. 5.1.2  DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 328/2021, de 25/03/2021, “Aprova a indicação e 
dá posse aos representantes dos Segmentos Estado, Municípios e Sociedade Civil para comporem 
o plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Turvo e Grande para o período 2021/2023”. 
Gustavo convida Maria Cecília para a leitura da composição da deliberação, Presidente Edinho coloca 40 

em discussão, em aprovação, favoráveis, contrários, abstenções, aprovada. 5.2.2 DELIBERAÇÃO 
CBH-TG nº 329/2021, de 25/03/2021, que “Homologa a composição das Câmaras Técnicas:  CT-
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PLAGRHI/AI; CT-SAN; CT-Educação Ambiental; CT-AS; CT-UM e Grupo de Técnico para 
Elaboração do Relatório de Situação Biênio 2021/2023 e dá outras providências”. Eng Maria 
Cecília faz a leitura da composição, Presidente Edinho coloca em discussão, aprovada 5.3.2 45 

DELIBERAÇÃO CBH-TG nº 330/2021, de 25/03/2021, que “Indica os representantes do 
Segmento Municípios no Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) e Conselho Estadual de 
Saneamento (CONESAN) para o Biênio 2021/2023 e dá outras providências”. Eng Maria Cecília 
faz a leitura da composição, Presidente Edinho coloca em discussão, aprovada.5.4 Composição da 
Nova Diretoria. 5.4.1  Procedimentos para indicação de dirigentes – Biênio 2021/2023 – em 50 

conformidade com o Capítulo IV, Artigos 10, 11 e 15 do Estatuto, a Secretaria Executiva apresenta as 
entidades indicadas: Segmento Municípios: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto; Segmento 
Sociedade Civil: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e 
Segmento Estado: DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica. Consultadoos segmentos sobre 
indicações, ouve manifestação favorável ao representante da PM de São José de Rio Preto e o Prof. 55 

Samir informa que “Na nossa reunião do Segmento Sociedade Civil concluiu-se por unanimidade, 
ninguém votou contrário, que não obstante o segmento tenha interesse no rodízio estabelecido por lei, e 
que esse ano seria a vez de a Sociedade Civil assumir a Presidência, não obstante tudo isso, face à 
indicação do segmento dos prefeitos do Senhor Prefeito Edinho Araújo, a Sociedade Civil, por 
unanimidade decidiu abrir mão dos seus direitos e indicar também o Prefeito Edinho para a presidência. 60 

Mas a Sociedade Civil quer deixar bem claro que tem interesse na manutenção do rodízio e que no 
próximo biênio o segmento tem interesse em exercer a presidência e evidentemente abrir mão ou não, 
dependendo das circunstâncias daquele momento. Que isso ficasse bem claro e que constasse em ata. 
Edinho agradece as manifestações e é reeleito por unanimidade 5.4.2 Deliberação CBH-TG 331/2021, 
de 25/03/2021 que “Elege e empossa a Diretoria para o Biênio 2021/2023 Ficam eleitos e 65 

empossados nesta data para votação do plenário como Presidente Edinho Araújo,Vice-Presidente 
Germano Hernandes Filho, Secretário Executivo Gustavo Antonio Silva e Secretária Executiva Adjunta 
Maria Cecília de Andrade para o mandato do Biênio 2021/2023. Edinho agradece a todos e declara 
encerrada a 71ª Reunião Ordinária do CBH-TG. 
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