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Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2021, às 14:30 horas, por meio de vídeo conferência, realizou-se 
a 72ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rio Turvo e Grande (CBH-TG), registrando-
se a participação de 106 pessoas, entre representantes dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado e 
Convidados. 1. Abertura: Edinho Araujo, Prefeito de São José do Rio Preto e Presidente do CBH-TG declara 
aberta a 72ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rio Turvo e Grande (CBH-TG). 5 
Gustavo Antonio Silva, Secretário Executivo do CBH-TG, desejar boa tarde a todos, Informamos que a 
coordenação dessa videoconferência está sendo realizada pela Secretaria Executiva do CBH-TG na organização 
da participação dos membros, convidados e demais interessados. Para o bom andamento dos trabalhos, 
solicitamos que todos se identifiquem através do chat, digitando o seu nome, sigla ou nome da entidade que 
representa. Aos convidados solicitamos, além dos dados adicionar o termo ‘convidado’. Para solicitar 10 
participação oral, o membro deverá solicitar por mensagem de texto, por meio do bate-papo (Chat) disponível na 
plataforma de vídeoconfrência, inserindo seu nome e da entidade. Márcia Brunca diz que tem 43 membros e ainda 
não terminou a contagem, Márcia Brunca: “Já pode abrir, já temos quórum.” Sr. Presidente: “Então já temos 
quórum, agradecendo a participação da Secretária, convido os membros do plenário para os Informes e Assuntos 
a deliberar, iniciando com a aprovação da ata da reunião anterior, a 71ª Reunião Ordinária do CBH-TG. 2.0 15 
LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E EXECUTIVA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DO CBH-TG:  Então, como todos receberam a cópia da 71ª R.O., eu coloco em discussão a ata, não havendo 
quem queira discutir, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovada a 
ata da 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG. 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: 
Gustavo: “O nosso Comitê participou da reunião do CRH por meio de vídeoconfrência em 06/05/2021, que teve 20 
como pauta: Posse dos novos representantes;PROCOMITÊS, Capacita – SIGRH, Deliberação CRH nº 250, 
PROGESTÃO. O CBH-TG também participou de reunião em 10/06/2021 p/ Revisão da Deliberação CRH nº 
146/2012 sobre Plano de Bacias e a atualização dos Planos de Bacia; Relatório de Situação 2021; 
Acompanhamento das execuções do Programa de Investimentos para 2021; Critério de priorização de 
investimentos nos Programas de Investimentos (Revisão da Deliberação CRH nº 188/2016); Situação das 25 
aquisições de equipamentos para os Comitês de Bacia com recursos do PROCOMITÊS; Implementação de Salas 
de Situação no Estado de São Paulo; Roteiros técnicos para empreendimentos FEHIDRO que estão disponíveis no 
site do SIGRH e SIGAM; Outros Assuntos. O CBH-TG participou em 11/06/2021 da 1ª Reunião Ordinária do 
Fórum Paulista de CBHs de 2021. A Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) está com 
inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de Capacitação para a Gestão das àguas. Mais informações serão 30 
enviadas por e-mail e também podem ser encontradas nas redes sociais da ANA @anagovbr e também em nossas 
redes sociais. 3.2 – INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: Informamos que em julho serão realizadas as 
reuniões das Câmaras Técnicas de Saneamento e de Águas Subterrâneas para a eleição dos coordenadores e que 
as entidades que ainda não fizeram as indicações para as câmaras Técnicas, por favor, indiquem os seus 
representantes o quanto antes ao Comitê, pois estão correndo o risco de perda da vaga. Parabenizar a Secretária 35 
Municipal do Meio Ambiente de São José do Rio Preto como Coordenadora da Câmara Técnica de Educação 
Ambiental (CT-EA) e parabenizo também o Engenheiro Civil Ilson Thomazi como Coordenador da Câmara 
Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais (CT-PLAGRHI/AI) Peço à Márcia a leitura da lista de 
membros com direito a voz e voto na 72ª Reunião Ordinária. 4.0 DELIBERAÇÕES O primeiro item da pauta: 
4.1 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 332/2021, de 29/06/2021, que “Indica prioridades de investimento do 40 
FEHIDRO/2021 (Compensação financeira e Cobrança pelo uso dos recursos hídricos) destinados à 
UGRHI-15, referente ao Exercício/2021 e dá outras providências”. Sr. Presidente: “Eu convido o Engenheiro 
Civil Ilson Thomazi, Engenheiro do DAEE e Coordenador da CT-PLAGRHI/AI, boa tarde a todos, a Câmara 
Técnica informa que recebeu da Secretaria Executiva do Comitê Turvo Grande, 22 solicitações de financiamento 
para o Exercício de 2021, Após a conclusão dos trabalhos emitiu os Pareceres  Técnicos 001/2021 e 002/2021, 45 
nos quais contempla os empreendimentos habilitados e suas pontuações e a priorização de 12 empreendimentos 
para essa 1ª chamada, conforme consta nos Artigos 1º e 2º dessa Deliberação. Aqueles que estiverem de acordo, 
permaneçam como se encontram, aprovada a primeira deliberação. Passemos agora à segunda deliberação, 4.2 
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DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 333/2021, de 29/06/2021, que “Fixa prazos e procedimentos para 
apresentação e análise de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício/2021, 50 
Saldo Remanescente”. convida o Dr. Ilson, Engenheiro do DAEE para fazer a apresentação da deliberação em 
pauta.”  trata-se de um cronograma físico em função da abertura de novos prazos para recebimento de novas 
solicitações de financiamento em 2ª chamada para esse ano de 2021, em função de que nem todas as ações 
previstas no nosso Programa de Investimentos foram atendidas em 1ª chamada. coloco em discussão a matéria, a 
Deliberação nº 333/2021. Em votação, os que estiverem de acordo queiram permanecer como se encontram, 55 
aprovada a Deliberação nº 333/20214.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 334/2021, de 29/06/2021, 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, Saldo Remanescente e dá 
outras providências”. Essa deliberação, como dito é em função de que nem todas as ações previstas no Programa 
de Investimentos nesse ano de 2021, foram atendidas em 1ª chamada, por isso a abertura desse novo prazo. Ela é 60 
resultado da reunião da Câmara Técnica dos dias 11 e 21/06/2021 e também da Reunião de Diretoria ocorrida no 
dia 22/06/2021.Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Aqueles que estiverem de acordo 
permaneçam como se encontram, aprovada. 5.0 Outros Assuntos: O Secretário Executivo parabenizou o 
Presidente e Vice Presidente, o Professor Samir fez uma menção honrosa ao trabalho das Comissões e das CTs do 
Comitê, ressaltando os trabalhos virtuais. Edinho e Germano Parabenizaram o Professor Samir Barcha, Germano 65 
lembrou do foco do comitê é a recomposição de matas e florestas, pediu atenção para o muncipios no 
preenchimento de dados de tratamento de esgoto do Sistema Nacional. Ana Eliza da SIMA sita o Programa de 
Nascentes do Governo do Estado de São Paulo. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o presidente 
agradece a participação e encerra a 72ª Reunião Ordinária do CBH-TG.  
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