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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-TG (30/04/2010): Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil 1 
e dez, às treze horas e trinta minutos, deu-se início à trigésima nona Reunião Ordinária do CBH-TG, no Serviço 2 
Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo. 3 
PRESENTES: Segmento Municípios: Luiz Vilar de Siqueira (p/p); Fernando César Humer (p/p); Francisco Airton 4 
Saracuza; (p/p); Eugenio José Zuliani; Antonio Edivaldo Papini; José Francisco de Mattos Neto; Octavio Cianci 5 
(p/p); Márcio Hamilton C. Borges (p/p); Maria Ivanete H. Vetorasso; Nasser Marão Filho; Humberto Parini (p/p); 6 
Silvia Aparecida Meira; Antonio Apparecido Fiorani; Antonio Melhado Neto; Darlei Queiroz de Oliveira; Gabriel dos 7 
Santos Fernandes Molina (p/p); Herley Torres Rossi; José Cláudio Martins; Nelson Pinhel (p/p); Nicanor Nogueira 8 
Branco (p/p); Odair Vazarin (vice); Sávio Nogueira Franco Neto (p/p).  Segmento Sociedade Civil: Antônio Leonildo 9 
Rebecchi; Altair Benedito Moreira; Cristiane Guiroto; César Augusto M. Bruel; Ênio Mashayro Murakami; Francisco 10 
Guilherme Dorigan; Gilberto Colombo; José Donizete Galete; Maria Teresa Vilela Nogueira Abdo; Paulo José de 11 
Fazzio Junior; Pedro Sergio Podsclan; Rubens Marcelo; Samir Felício Barcha; Thaísa Helena Serpa; Zélia 12 
Aparecida Valsechi da Silva. Segmento Estado: Célio Luiz Justo; Edmar Eduardo Bassan Mendes; Hélio César 13 
Suleiman; Heloisa Helena T. Facio Abudi; Narciso Santos Costa; Olívio Aparecido Omitto; Raul Olivari de Castro; 14 
Rosângela Rodrigues Martins; Tokio Hirata; Walter Tadeu L. Coiado.  Convidados: Rafael Silva Sambara; Everaldo 15 
Machado; Ricardo Luis dos Santos; Fernando Barbosa Velho; Ilson Thomazi; Gilberto P. da Silva Junior; Fábio 16 
Francisco M. de Souza; Roberto Teixeira de Lima; Débora Riva; Antonio Carlos F. Junior; João Ricardo A. dos 17 
Santos; Antonio Carlos Carvalho; Marcelo Soares Paschoal; Gracia Maria Gonçalves Cattelan; José Carlos L. 18 
Bueno; Sandra Elizabete Facin; Ana Raquel S. Baldan; Cláudia Simões Faria; Elenir M. Freire; Márcia Regina B. 19 
Garcia; Luiz Gustavo Gallo Vilela; Ceci K. Bueno de Caprio; Andréa Celeste de A. Petisco; Antonio José T. 20 
Ranzani; Giovani R. Martins; José Pedro I. de Mello; Valdir F. Francisco; Monalisa V. F. Ferreira; Felipe Fioroni; 21 
Alessandro D. Moreira; José A. Francisco; Antonio Carlos de C.V.; Reginaldo José de A.; Maria Guilhermina Bolini; 22 
Paulo I. Sedoguchi; Silvana T. Duarte; Maria Conceição Lopes; Eli Carvalho Rosa.  INÍCIO: Foi solicitado que todos 23 
os membros ocupassem seus lugares à mesa principal. Foram convidados para compor a mesa: o Sr. Eugênio 24 
José Zuliani, Prefeito Municipal de Olímpia e Presidente do CBH-TG; o Sr. Germano Hernandes Filho, 25 
representante da Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto e Vice Presidente 26 
do CBH-TG (ausência justificada); o Sr. Tokio Hirata, representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica - 27 
DAEE/BTG e Secretário Executivo do CBH-TG. Foram convidados para ocupar a mesa de trabalho os 28 
Coordenadores de Câmara Técnica: Sr. Antonio Carlos Carvalho, CT-PLAGRHI/AI; Sr. Paulo Henrique de Campos 29 
Fogaça, CTSAN (ausente) e Sr. Samir Barcha, CT-AS/UM e o Sr. Antonio José Tavares Ranzani, Superintendente 30 
do SEMAE. AGRADECIMENTOS: Ao prof. Urbinati e ao sr. César Augusto Maia Bruel, diretor do SENAI que 31 
gentilmente cederam o espaço para realização da reunião. ABERTURA: Presentes: 23 (vinte e três) membros dos 32 
54 membros votantes, ou seja, o número regimental para abertura da Plenária.  O Presidente do CBH-TG, Sr. 33 
Eugênio declarou aberta a 39ª Reunião Ordinária do CBH-TG e saudou membros e convidados presentes.  34 
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-TG: Na seqüência o 35 
Presidente submeteu a plenária a Ata da 38ª Reunião Extraordinária do CBH-TG e sugeriu a dispensa da sua 36 
leitura tendo em vista que ela foi enviada a todos os membros e disponibilizada no site do comitê dentro do prazo 37 
previsto. Foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada a dispensa da leitura pelos membros presentes e 38 
em seguida aprovada sua redação.   INFORMES DA DIRETORIA: SECRETARIA EXECUTIVA – O sr.Tokio dá 39 
boas vindas a todos e inicia aos informes da Secretaria Executiva relatando sobre: a Pré – Conferência das águas 40 
que ocorreu em Brasília – DF, de 23 a 25 de março de 2010 – promovido pelo Ministério do Meio Ambiente; curso 41 
de capacitação, promovido em 15/01/2010, no município de Tabapuã - para obtenção de recursos junto ao 42 
FEHIDRO/2010”, o público alvo foi: Técnicos, interlocutores do município verde-azul, membros das câmaras 43 
técnicos do CBH-TG e demais interessados - presença de 115 participantes; Cobrança: informou ainda que em 26 44 
de março de 2010 na sede do DAEE, houve a reunião do GTECA (Grupo Técnico da Cobrança da Água) o grupo 45 
se reuniu para discutir os estudos da fundamentação da cobrança, apresentados pela CPTI. Nessa reunião foram 46 
amplamente debatidos os parâmetros que nortearão as discussões com os usuários. Ficou decidido que se fará 47 
uma agenda para início das discussões junto aos setores e por sub-bacias. Ainda em relação à cobrança, o edital 48 
de consolidação do cadastro de usuários deverá ser publicado até o final do corrente mês. O Recurso é da ordem 49 
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e está sendo totalmente subsidiado pela CRHi; outro informe relata a 50 
participação no II Congresso Estadual de Comitês de Bacias, no período de 17 a 20 de agosto de 2010: Linhas 51 
temáticas: Revitalização de bacias e proteção das águas; Usos da água, gestão de oferta/demanda; Pacto das 52 
águas. O programa completo estará disponível no site do II Congresso. Informa que quando obtivermos maiores 53 
detalhes, serão divulgados. O Sr. Tokio passa a palavra ao presidente. INFORMES DA PRESIDÊNCIA: – O Sr. 54 
Geninho inicia sua fala registrando a presença dos prefeitos presentes e agradecendo em especial a prefeita Maria 55 
Felicidade, do município de Tabapuã, que proporcionou a realização do Curso de Capacitação e dizendo da 56 
disponibilidade do Comitê estar realizando cursos ou eventos em outros municípios em que os prefeitos se 57 
manifestem a favor, ressaltou a importância da realização desses eventos em que o Comitê possa estar junto com 58 
as prefeituras. Agradeceu em seguida, a prefeita Ivanete, do município de Guapiaçu que da mesma forma sediou o 59 
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Curso de Capacitação para Técnicos, já realizado. Também agradeceu a presença do superintende do SEMAE, 60 
Eng. Ranzani. Na seqüência relatou que em 07/03/10, junto com o secretário executivo adjunto Hélio concedeu 61 
uma entrevista à rádio Independência FM 103,3 com o repórter Cláudio Corrêa, para divulgação do CBH-TG.  62 
Foram abordados temas referentes à questão dos recursos hídricos e saneamento, bem como as ações futuras do 63 
Comitê. A seguir, fala sobre a formação do CBH-Grande. Uma boa notícia é que em 13 de abril de 2010 o CBH - 64 
Rio Grande foi aprovado pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Os próximos passos para a instalação do 65 
Comitê são: a assinatura do Decreto de criação do CBH – Rio Grande pelo Presidente da República, a mobilização 66 
para a identificação dos representantes setoriais para a composição do comitê através de assembléias especificas, 67 
a aprovação do regimento interno e a posse dos membros e eleição da diretoria; na seqüência, fez um convite a 68 
todos os presentes, solicitando aos representantes das prefeituras que transmitam o convite aos prefeitos que 69 
estavam ausentes e a toda sociedade civil, para a realização do Seminário “Saneamento e Recursos Hídricos” a 70 
realizar-se em 06 de maio 2010 nos Termas dos Laranjais, a partir das 08h30minh. O Sr. Geninho passa a palavra 71 
ao Hélio que convida o superintendente do SEMAE, o eng. Antonio José Tavares Ranzani para apresentar a 72 
situação de operação da ETE São José do Rio Preto. Em seguida, o Sr. Geninho agradece ao eng. Ranzani pelas 73 
informações prestadas e também ao prefeito Valdomiro Lopes. Na seqüência, passa a palavra ao Plenário. O Prof. 74 
Samir Barcha, parabeniza apresentação e em seguida pergunta sobre a verba recebida pelo SEMAE de fora. O 75 
eng. Ranzani fala em torno de 60 milhões vindos do BNDS e Caixa Econômica e mais 60 milhões do SEMAE. Em 76 
seguida, pergunta sobre o número de técnicos contratados especialmente para a ETE. A resposta é de 40 77 
funcionários. Finaliza perguntando quando do término da ETE, na sua plenitude qual a capacidade de habitantes 78 
ela poderá atender?  A resposta é de aproximadamente 600 mil habitantes com espaço para ampliação, a área hoje 79 
ocupada é a metade da área disponível para a Estação. DELIBERAÇÕES: nesse momento passa a palavra para o 80 
secretário executivo adjunto Hélio para apresentação e esclarecimentos sobre as deliberações ad-referendum para 81 
apreciação e aprovação. Após a apresentação e esclarecimentos de cada uma das deliberações o sr Geninho as 82 
coloca em apreciação e votação. As deliberações colocadas em discussão na referida reunião são: CBH-TG Nº. 83 
168/2010 de 26/03/2010 – “Dispõe sobre prorrogação de prazos para divulgação da proposta de priorização de 84 
solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2010 e dá outras providências”. Foi 85 
colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada pelos membros. CBH-TG Nº. 169/2010 de 86 
30/04/2010 – “Aprova o Parecer Técnico referente à ampliação da unidade industrial e expansão de áreas agrícolas 87 
da Usina Nardini, situada no município de Vista Alegre do Alto”.  Foi colocada em apreciação, manifestação e 88 
votação, sendo aprovada pelos membros. CBH-TG Nº 170/2010 de 30/04/2010 - “Aprova o Parecer Técnico 89 
referente à ampliação agrícola e industrial de unidade do setor de açúcar e álcool no município de Orindúva”. Foi 90 
colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada pelos membros.  Após as deliberações de 91 
ampliação de empreendimentos, decidiu-se que os próximos pareceres a serem feitos, fosse ouvido também às 92 
empresas que fizeram o estudo de impacto ambiental. Ressaltamos que hoje temos dois empreendimentos, Açúcar 93 
Guarani - Unidade Severínia e Unidade Industrial Cruz Alta – município de Olímpia. Estamos acertando as datas 94 
para que os técnicos que elaboraram os Relatórios possam vir ao Comitê dar explicações e tirar as dúvidas e após 95 
elaborar um parecer conjunto. CBH-TG Nº 171/2010 de 30/04/2010 –“ Aprova transferência de recursos de 96 
investimento do FEHIDRO/ 2010 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande para a sub-conta do FEHIDRO” 97 
Transfere recurso para subsidiar 7 membros do CBH-TG para o VIII - Diálogo Inter-Bacias que irá ocorrer entre os 98 
dia 13 a 16 de setembro próximos em Avaré. Esclarecendo que anteriormente Comitê subsidiava 10 cotas e agora 99 
vai subsidiar apenas 7 cotas.  Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada pelos 100 
membros. Nesse momento o eng. Ranzani devido a compromissos particulares pede licença para se retirar. Com a 101 
palavra o Sr. Tókio passa a falar sobre os recursos do FEHIDRO/2010 destinados ao Comitê. Sendo valor 102 
disponível para o CBH-TG R$2.143.017,10; saldo sub-conta em 31/12/2009 R$69.237,89; ajustes relativos aos 103 
anos anteriores são R$607.533,02 e valor total R$2.819.788,02. Desde a criação do Comitê em 1995 até o 104 
momento, nesses 14 anos, nos tivemos um investimento de recursos do Comitê da ordem de trinta e dois milhões, 105 
claro que se trata de valor nominal, se atualizarmos hoje deve ficar em torno de quarenta milhões.  Apesar de o 106 
recurso ser pouco, em 14 anos já chegou a quase 40 milhões investidos no Comitê. Nesse momento convida o Sr. 107 
Antonio Carlos de Carvalho, coordenador da CT-PLAGRHI para relatar os trabalhos da Câmara Técnica. Começa 108 
esclarecendo que este ano iniciaram os trabalhos na presença dos representantes das três Câmaras Técnicas: CT-109 
PLAGRHI/AI, CT SAN, CT-AS/UM. Na primeira reunião realizada foi feita uma leitura dos projetos e designados 110 
para cada Câmara Técnica a responsabilidade em função do título estar relacionado. Na segunda reunião foi feita a 111 
primeira avaliação onde pautaram pela parte de documentação, em seguida cada Câmara Técnica fez sua 112 
avaliação dos projetos. Na terceira reunião avançando na avaliação, os projetos foram analisados por inteiro e 113 
fizeram uma classificação dos projetos que consideram habilitados e não habilitados. Os não habilitados, foram 114 
projetos que estavam faltando documentos ou que discordaram de alguns quesitos. Terminada a avaliação foram 115 
colocadas as informações no site do Comitê e estabeleceu-se um prazo para que os tomadores se manifestassem. 116 
Após as manifestações, ocorreu uma quarta reunião, avaliou-se a argumentação dos tomadores que foram 117 
classificados e não habilitados e fizeram a avaliação definitiva e a pontuação dos projetos.  Foram 30 projetos 118 
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protocolados no total, 16 projetos contemplados, 02 em carteira e 12 não habilitados. Todo esse procedimento foi 119 
amparado pela Deliberação CBH-TG 165 e166/2010 e também em consonância com o manual FEHIDRO em 120 
vigência. O sr.Antonio Carlos esclarece algumas dúvidas. Em seguida, o sr. Geninho, coloca em votação a 121 
proposta de contemplação e indicação para carteira, Deliberação CBH-TG Nº 172/2010 de 30/04/2010 – “Indica 122 
prioridades de investimento do FEHIDRO/2010 e dá outras providências”. Foi colocada em apreciação, 123 
manifestação e votação, sendo aprovada pelos membros. Dando seqüência, o sr. Geninho lê a solicitação de 124 
inserção da PM de Barretos no Comitê e nas respectivas Câmaras Técnicas. O sr. Geninho pergunta se o 125 
representante de Barretos está presente, para justificar a solicitação. Não havia ninguém da PM de Barretos. O Sr. 126 
Geninho esclarece que não há impedimento conforme estabelecido no parágrafo 2º artigo 7º da Lei 9034 de 94 que 127 
dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH – “Os municípios cujo território compreende mais de 128 
uma bacia hidrográfica poderão participar dos Comitês dessas diferentes bacias” é o que diz o artigo. Lembra que 129 
Barretos faz parte do CBH-BPG. Uma cidade com 100 mil habitantes sendo que 6,4% pertencem ao Turvo Grande. 130 
Sugere que Barretos participe de acordo com o percentual que ele representa dentro do Comitê, quando da 131 
distribuição dos recursos, e que sejam convidados a participar das atividades gerais do CBH-TG. Propõe que 132 
elabore uma deliberação deixando claro no texto que o ingresso no Comitê seria apenas para participação nas 133 
atividades sem divisão de recursos. Se futuramente eles pleitearem recursos seria motivo para uma nova discussão 134 
sobre o assunto. O sr. Geninho abre para manifestações. O sr. Samir sugeriu que a PM de Barretos seja  135 
convidada a participar das atividades.  O sr. Francisco, presidente da Associação Santa Terezinha – Córrego 136 
Cumprido, diz quem tem interesse deve vir às reuniões, referindo-se ao assunto discutido. Ficou definido que se 137 
faria um estudo, inclusive com consulta jurídica da situação da inclusão de Barretos conforme proposto, ou seja, se 138 
pleitear recursos no CBH-TG, seja em consonância com o percentual de sua área no  CBH-TG.  Dando seqüência, 139 
o sr. Geninho fala sobre a diminuição de contrapartida do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva – 140 
IMES. Passa a palavra para o sr. Hélio, e solicita que ele  proceda aos esclarecimentos necessários. Essa 141 
solicitação refere-se ao projeto FEHIDRO-349/2009 – O uso de técnicas de nucleação na restauração de áreas 142 
degrada. – Categoria: Gestão de Recursos Hídricos.  Foi na época dado como contrapartida – 62,81% - pontuação 143 
27 ficando em 2º posição. Entretanto o agente técnico, ao analisar o projeto, solicitou a retirada de alguns itens da 144 
planilha dado como contrapartida, o que corresponde a uma contrapartida de 33,9%. Como a contrapartida é 145 
critério de pontuação, o referido projeto passa a ter uma nova pontuação = a 25 pontos. Embora haja uma redução 146 
de pontuação, não há alteração de distribuição de recurso, entretanto, precisa ter uma deliberação dizendo que 147 
autoriza essa diminuição de contrapartida, como pode ser verificado pelo anexo I da Deliberação CBH-TG nº. 148 
160/2009, diante do exposto foi apresenta a Deliberação CBH-TG Nº 173/2010 de 30/04/2010 – “Aprova redução 149 
de contrapartida do Projeto FEHIDRO 349/2009 – “O uso de técnicas de nucleação na restauração de áreas 150 
degradadas” – e dá outras providências”. Foi colocada em apreciação, manifestação e votação, sendo aprovada 151 
pelos membros. A seguir, fala sobre o Projeto de Lei 315. Está em tramitação no Senado o PL 315, originariamente 152 
PL 54 D de autoria do Deputado Chico da Princesa do PR do Paraná. Por ter sido aprovado pela Comissão de 153 
Constituição e Justiça da Câmara seguiu diretamente para o Senado e está tramitando com uma rapidez absurda 154 
desde dezembro de 2009. Este PL propõe novas regras para regular a repartição de recursos oriundos da 155 
compensação financeira por áreas alagada para fins de geração de energia elétrica. É este recurso que dá suporte 156 
financeiro ao FEHIDRO.  O PL propõe novos percentuais de distribuição, alterando apenas as cifras dos Estados e 157 
Municípios. 22 Estados do Brasil que recebem 45% dos recursos passarão a receber apenas 25%, e 645 158 
municípios de todo o Brasil (pouco mais de 10% do total de municípios brasileiros) passarão a receber 65% e não 159 
45%. Essa proposta gerará distorção na repartição, pois dos 645 municípios contemplados com a compensação, 160 
401, ou seja, 62% estão entre São Paulo com 191 municípios favorecidos, Minas Gerais com 144 e Paraná com 66. 161 
Destaque deve ser dado que 22 Estados contam com Fundos de Recursos Hídricos e 8 fazem uso do recurso para 162 
a implementação de uma política voltada à água, dando oportunidade de acesso, a esse recurso, a sociedade civil, 163 
usuários, poder público estadual e municipal. Já se o PL for aprovado, esses recursos poderão ser utilizados de 164 
forma indistinta, não sendo “carimbados” para a recuperação ou conservação dos recursos hídricos, incluindo 165 
ações no campo de saneamento. O Comitê propõe uma Moção de Repúdio, a ser encaminhada ao Fórum Paulista. 166 
Abre para manifestações. O sr. Hélio começa esclarecendo que se esse Projeto de Lei for aprovado, todo o suporte 167 
do FEHIDRO está fadado à falência. Hoje se recebe dos Fóruns 45% distribuídos para todos os Comitês que é 168 
quase nada, como já havia sido dito pela Sra. Guilhermina, isso se reduz para 25%. O Brasil está se mobilizando 169 
para fazer uma Moção e com isso o Projeto de Lei não venha ser aprovado. O encaminhamento será feito pelo 170 
Fórum Paulista. O Fórum hoje congrega todos os Comitês de Bacia do Estado de São Paulo. Relatou que na 171 
reunião do COHRI – Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo que aconteceu em 08 de março 172 
de 2010 a nossa representante Maria Ivanete, prefeita de Guapiaçu, juntamente com outros prefeitos se 173 
comprometeram ir à Brasília para fazer uma articulação com os políticos para que isso não vá adiante. O sr. 174 
Geninho sugere que os vereadores dos 66 municípios através das Câmaras Municipais  elaborem um modelo de  175 
Moção e solicitar que cada presidente da Câmara aprove em plenário, encaminhando cópia diretamente ao Senado 176 
e ao Fórum Paulista, lembrando que temos 66 Câmaras Legislativas que podem nos apoiar e é muito importante. O 177 
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sr. Samir diz que além da redução orçamentária é o desvirtuamento da aplicação desses recursos, ao invés de se 178 
aplicar no meio ambiente nos recursos hídricos. Pelo que se entende o recurso entra o órgão/prefeitura é 179 
beneficiado e poderá aplicar de qualquer forma, quando o objetivo é a cobrança da água o recurso ser aplicado no 180 
meio ambiente, recuperação de água, saneamento e assim por diante, além disso, haveria um desvirtuamento na 181 
finalidade da arrecadação. Foi colocada em apreciação, manifestação e votação a moção, sendo aprovada pelos 182 
membros. Antes de finalizar o sr. Geninho abre palavra para o plenário para as considerações finais, 183 
manifestações. O sr. Samir se manifesta sobre matéria no jornal Diário da Região, dizendo que o chorume aqui 184 
produzido está prejudicando a população, contaminando o lençol freático e ele questionou a posição da CETESB.  185 
Outro assunto abordado pelo Sr. Samir é referente a uma matéria feita também pelo Diário da Região sobre dados 186 
da empresa SERVMAR, que fez um trabalho sugerido por esse Comitê pela Câmara Técnica de Águas 187 
Subterrâneas, que levantou que Rio Preto está numa situação de super explotação e sugeriu ao DAEE que 188 
declarasse essa região uma região de risco. Sendo uma região de risco ela pode agora introduzir na autorização 189 
para outorga para perfuração de poços certas condições para prevenir maiores desastres. Continuando, o CORHI 190 
contratou a SERVMAR para realizar esse projeto e até o momento não foi passada para a Câmara Técnica esta 191 
pesquisa. O Sr. Samir propõe que o trabalho da SERVMAR seja aprovado primeiro pelo CBH-TG, o projeto na 192 
forma que foi proposto e aquele que foi executado antes da aprovação pelos órgãos superiores.  193 
ENCERRAMENTO: Após as manifestações o sr. Geninho encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, 194 
convidando a todos para um café e declara a seção encerrada.  Eu, Hélio César Suleiman, Secretário Executivo 195 
Adjunto, lavrei a presente ata, aos 30 dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, que contou com a presença de 196 
38(trinta e oito) membros do Comitê, titular e suplente, e 49(quarenta e nove) convidados, sendo posteriormente 197 
encaminhada aos membros do CBH-TG para aprovação na reunião plenária seguinte e que deverá, após sua 198 
aprovação ser publicada no DOESP. Segue a esta Ata, as seguintes deliberações já aprovadas e publicadas no 199 
DOESP: CBH-TG Nº. 168/2010 de 26/03/2010 – “Dispõe sobre prorrogação de prazos para divulgação da proposta 200 
de priorização de solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, exercício 2010 e dá outras 201 
providências”; CBH-TG Nº. 169/2010 de 30/04/2010 – “Aprova o Parecer Técnico referente à ampliação da unidade 202 
industrial e expansão de áreas agrícolas da Usina Nardini, situada no município de Vista Alegre do Alto”; CBH-TG 203 
Nº 170/2010 de 30/04/2010 - “Aprova o Parecer Técnico referente à ampliação agrícola e industrial de unidade do 204 
setor de açúcar e álcool no município de Orindúva”; CBH-TG Nº 171/2010 de 30/04/2010 –“ Aprova transferência 205 
de recursos de investimento do FEHIDRO/ 2010 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande para a sub-206 
conta do FEHIDRO”; CBH-TG Nº 172/2010 de 30/04/2010 – “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2010 207 
e dá outras providências”; CBH-TG Nº 173/2010 de 30/04/2010 – Aprova redução de contrapartida do Projeto 208 
FEHIDRO 349/2009 – “O uso de técnicas de nucleação na restauração de áreas degradadas” – e dá outras 209 
providências.  Assinam a presente Ata o presidente do CBH-TG e o Secretário Executivo. 210 
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