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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2021, às 09:30 horas, por meio de vídeo conferência, realizou-
se a 73ª Reunião Estraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rio Turvo e Grande (CBH-TG), 
registrando-se a participação de 70 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 73ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rio Turvo e Grande 5 
(CBH-TG). 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. A reunião teve inicio em 2ª chamada com a 
presença de 33 membros. Apresentação do empreendimento Contrato FEHIDRO nº 007/2017 : “Avaliação da 
Situação das Águas Superficiais e Subterrâneas nas Bacias dos Rios Turvo e Grande como base para a 
elaboração de plano de rede de monitoramento quali-quantitativo integrada dos recursos hídricos”. pelo 15 
Geólogo José Luiz Albuquerque Filho, do IPT. . 2.0 LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS COMPLETA E 
EXECUTIVA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG:  Então, como todos receberam a cópia da 72ª 
R.E., 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 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG. 3.1 
INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: Gustavo passar a palavra para a Coordenadora de Águas 20 
Subterrâneas/Usos Múltiplos (CT-AS/UM), Cristiane Guiroto, representante da ABAS que parabeniza José Luiz e 
a Priscila, diz que ver esse projeto no final é realização de um sonho da câmara técnica, dar o crédito para o Tokio 
Hirata, que acreditou nesse projeto e deu todo o apoio para que a gente saísse com essa demanda induzida porque 
entendemos que tínhamos a necessidade de conhecer e planejar o monitoramento quali/quantitativos da nossa 
Bacia, e sugere ao Comitê é muito interessante que saiam muitas demandas induzidas, das câmaras técnicas. 25 
Gustavo informa que o O CBH-TG participou do XXXIII ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias 
Hidrográficas, que aconteceu por meio de videoconferência, de 04 a 07/10/2021. Divulgação de eventos: XVIII 
Diálogo Interbacias: Educação Ambiental na crise hídrica – Eficiência Energética e os Comitês de Bacias: será 
realizado dias 8 e 9 de novembro; No dia 04/11/2021 às 14 horas acontecerá uma Reunião Conjunta dos Comitês 
CBH-TGe CBH-SJD ref.EIA RIMA do Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto, conforme Artigo 5º da 30 
Resolução SMA nº 54/2008. Prefeito Edinho Araújo destaca essa reunião do dia 04/11/2021, pede a participação 
de todos pela importância da obra e a necessidade da segurança hídrica e ambiental na sua implantação.3.3 – 
INFORMES DAS CÂMARAS TÉCNICAS: Kátia, Secretária do Meio Ambiente e Urbanismo de São José do 
Rio Preto e Coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental diz da aprovação da Minuta do Plano de 
Capacitação com a participação de todos os membros, que na verdade é uma obrigação do PROCOMITÊS mas 35 
que para a gente cai como uma luva, essa necessidade justamente para trabalhar as questões dos projetos 
envolvendo o FEHIDRO.4.0 DELIBERAÇÕES, 4.1 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 335/2021, de 26/10/2021, 
que “Altera a 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”. Edinho 40 
convida a Eng. Marcia Brunca do DAEE, aprovada a Deliberação 335/2021. 4.2 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 
336/2021, de 26/10/2021, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2021 e cobrança referentes 
ao Exercício 2020 – Saldo Remanescente e dá outras providências”. Convido agora o Engenheiro Wendel do 
DAEE para fazer a apresentação aprovada a Deliberação 336/2021. 4.3 DELIBERAÇÃO CBH-TG Nº 
337/2021, de 26/10/2021, que ”Aprova o Plano de Capacitação do CBH-TG – 2021/2023”. “Passo para a 45 
Márcia para relatar a matéria.” aprovada a Deliberação 337/2021. O próximo item seria 5.0 Outros Assuntos: 
“Eu indago se alguém gostaria de usar da palavra. (Ninguém se manifesta). 6.0 Encerramento: Sr. Presidente: 
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”Quero agradecer a presença de todos e dizer da alegria de poder participar desta reunião com todos nada mais 
havendo a tratar, o presidente agradece a participação e encerra a 73ª Reunião Extraordinária do CBH-TG.  
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