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Aos 11 dias do mês de dezembro de 2013, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento para Executivos 

Municipais em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 49ª Reunião Ordinária do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH TG), registrando-se a participação de 78 pessoas, entre representantes dos 

Municípios, da Sociedade Civil e do Estado, conforme “Relação dos Membros dos Plenários Presentes” apresentada, e 

convidados. 1. Composição da Mesa Dirigente: Após a recepção aos presentes feita pelo secretário Executivo Adjunto, do 5 

DAEE, a Mesa Dirigente dos trabalhos foi composta conforme segue: o Prefeito Municipal de Catanduva e Presidente do 

CBH TG; o Diretor do DAEE de São José do Rio Preto e Secretário Executivo do CBH TG; os Coordenadores de Câmaras 

Técnicas: da CT-PLAGRHI/AI e representando a FIESP; da CT-SAN, representando aqui o INTEP; da CT-AS/UM e 

representando a ABAS; da CT-EA e representando o Instituto Ambiente em Foco. 2. Abertura: Dando início à reunião, o 

Sr. Geraldo Antonio Vinholi, Presidente do CBH TG, declara aberta a 49ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacias 10 

Hidrográficas do Turvo Grande, com a presença de 37 (trinta e sete ) membros. O Estatuto diz que a 1ª chamada deve ter a 

presença de 50% +1 dos votos do Comitê de Bacia, presença mínima, portanto, de 28 membros votantes, em condições de 

votar. Decorridos trinta minutos da 1ª chamada, conforme Estatuto, em 2ª chamada, com a presença mínima de um terço 

do total de votos, presença mínima de 18 membros votantes. 3.1  Leitura e aprovação da Ata Executiva da 47ª Reunião 

Ordinária do CBH TG, realizada em 26/03/2012. Colocada em votação, fica aprovada a ATA EXECUTIVA da 47ª 15 

Reunião Ordinária do CBH TG. 3.1. Ata da 48ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 27/08/2013, nas 

dependências do CETEMSA, em São José do Rio Preto/SP Aprovadas as Atas Completa e Executiva da 48ª Reunião 

Extraordinária. 4.1. INFORMES DA DIRETORIA/Informes da Secretaria Executiva: A palavra é passada ao Engº 

Tokio Hirata, Secretário Executivo do CBH TG: 27/11/13, Frutal/MG, reunião do Comitê Federal do Rio Grande, onde foi 

aprovada a CTIL, Câmara Técnica Institucional e Legal, e o CBH-TG, estava representado como membro no Segmento 20 

Sociedade Civil, pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São José do Rio Preto. A próxima reunião 

será realizada em São José do Rio Preto, em 26/02/2014. XV ENCOB, de 14 a 18/10/2013, Encontro Nacional de Comitês 

de Bacias Hidrográficas, em Porto Alegre/RS. 17 a 22/11/2013 Simpósio da ABRH, em Bento Gonçalves, no Rio Grande 

do Sul. 10/12, Reunião do Conselho Consultivo do SeMAE. a) Explanação das realizações do Exercício 2.013, onde foi 

apontado que a Gerência de Planejamento, ao todo, executou cinco poços tubulares profundos: dois no Residencial Parque 25 

da Amizade, dois no Residencial da Lealdade. Também foram feitos dois reservatórios e a rede de adução para esses cinco 

poços, bem como a interligação de onze reservatórios que foram construídos nos de 2.011 e 2.012. b) Discussão de um 

reflorestamento no Córrego do Cedro e afluentes. 4.2.  INFORMES DA PRESIDÊNCIA: Câmara Técnica de 

Saneamento: preocupação com relação ao Plano Municipal de Saneamento. Recebida uma Agenda Prévia das reuniões, 

porque eles enviaram para a gente, teve uma pré-conferência dia 30/11, no Teatro da UNIRP. Nós recebemos isso dois ou 30 

três dias antes da pré-conferência, e acabamos disponibilizando. A próxima pré-conferência vai ser amanhã, 12/12/2.013, às 

19:30 h., no Auditório do piso térreo da Prefeitura, na Alberto Andaló. Com a palavra, o Sr. Presidente: Há 

aproximadamente 47 prefeituras, que não têm o seu  Plano de Saneamento. Há previsão de convite dos prefeitos que não 

têm o Plano de Saneamento para uma reunião na Casa Civil,  possivelmente com o Governador para possível atendimento. 

Ofício do Fórum Paulista, que fala exatamente disso, das demandas dos comitês de bacia, de terem que elaborar os seus 35 

planos até dezembro de 2014. Aqueles que não cumprirem esse prazo, terão sua cota parte dos recursos do FEHIDRO 

reduzida em 50%. Então, o Fórum Paulista se mobilizou no sentido de que vários comitês solicitassem um prazo maior, que 

seria impossível cumprir esse prazo, e foi feito esse encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por meio 

de uma deliberação, para prorrogar até 2015. Para tanto, foi solicitado aos presidentes de comitês uma solicitação ao 

Presidente do CRH, Sr. Edson Giriboni, por meio de ofício. Outros Assuntos: Incidente no Município de Santa Adélia, (o 40 

Prefeito de Santa Adélia está presente), passando por Pindorama, passando por Uchoa (o Prefeito está aqui), Catanduva, 

depois foi até o Turvo, que praticamente liquidou com todos os peixes e as espécies que nós tínhamos nos rios. Um grande 

problema, que nós temos aí um longo tempo para recuperar. Embora todos os órgãos competentes estejam tomando as 

providências, o Ministério Público, eu gostaria de consultar e se for adequado, que nós pudéssemos montar uma comissão 

aqui do Comitê, uma vez que nós somos parte interessada, para acompanhar esses trabalhos, inclusive em todas as esferas, 45 

que pudéssemos estar acompanhando e tentando abreviar o tempo das ações para que possamos corrigir e ter restabelecido 

todas as perdas que foram causadas. Então, eu consulto o plenário se julgar conveniente sairmos daqui com uma comissão 

de acompanhamento dessas ações. Então podemos considerar aprovada a proposta? Então eu pergunto se algum dos 

membros gostaria de participar dessa comissão? “Pode passar o microfone para se identificar, dizendo o nome...” Antonio 

Carlos de Carvalho, P.M. de Palestina. Outro participante: “Marcelo Hercolin, Prefeito de Santa Adélia, nós 50 

acompanhamos de perto, acredito que esse é um momento importante para a gente montar uma comissão sim, para 

acompanhar, tendo em vista também que a empresa não foi negligente em momento algum, trabalhou para evitar todo esse 

transtorno que foi causado, entretanto, acidente ninguém quer que aconteça. Aconteceu, nós vamos corrigir, eu acho que 

nós temos a obrigação de realmente acompanhar e ver exatamente as providências que estão sendo tomadas.” Daniel, da 
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CETESB: “A gente, como órgão diretamente envolvido no caso, eu queria dizer que estamos de portas abertas para todas as 55 

ações que foram feitas e que ainda vêm sendo feitas, para que seja dado conhecimento aí a esse Comitê, então a gente está 

de portas abertas no que a gente puder colaborar.” Tokio Hirata, do DAEE, diz que o órgão ao qual representa gostaria de 

participar dessa comissão. O Coordenador da CT-SAN coloca a mesma como participante do acompanhamento. A Eng.ª 

Heloísa Pinto Cezar se disponibiliza pela P.M. Onda Verde. Guilherme Domiciano Barbosa, pela P.M. de Mesópolis. OK, 

sete membros, diz o Sr. Presidente 4.3. Informes das Câmaras Técnicas: Apresentação: A Coordenadora da CT-60 

PLAGRHI/AI. A Câmara Técnica de Planejamento se reuniu seis vezes, quatro reuniões foram para tratar das definições de 

critérios e as normas para distribuição dos recursos FEHIDRO do ano de 2014, que vamos apresentar daqui a pouco, e duas 

reuniões foram para tratar da análise da proposta para elaboração da revisão do Plano de Bacia. O Coordenador da CT-SAN 

para fazer o seu relato : A CT-SAN se reuniu em setembro, no final do mês para resolver os planos de saneamento que 

estavam pendentes aqui na nossa Bacia”.” Vamos ter que aguardar então, em janeiro, a reunião para ver o desfecho desse 65 

caso. Reunião em conjunto com a CT-PLAGRHI/AI, para fazer as adequações para os financiamentos do próximo ano. O 

Coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental foi chamado para dar os seus informes, principalmente do XI 

Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. O Sr. Presidente agradece ao Coordenador da CT_EA 

pelas palavras e convida a Delegada Regional de Turismo para apresentar um breve relato do Projeto Rio Preto Vivo. 4.4. 

DELIBERAÇÕES: Deliberação CBH-TG nº 219/2013, de 22/10/2013 – (Ad Referendum), “Indica tomador 70 

FEHIDRO/2013 – Revisão do Plano de  Bacia da UGRHI-15 e dá outras providências”: O Sr. Presidente coloca em 

discussão. Não havendo manifestações, coloca em votação para aprovação, aprovada.   Deliberação CBH-TG nº 

220/2013, de 11/12/2013 – “Aprova diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados 

à área do CBH-TG, Exercício 2.014 e dá outras providências”. Débora Riva Tavanti Morelli, Coordenadora da Câmara 

Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, faz a apresentação dos trabalhos dessa proposta. 75 

Aprovada por unanimidade. Deliberação CBH-TG nº 221/2013, de 11/12/2013 -  “Fixa prazos e procedimentos para 

apresentação e análise de solicitações visando a obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2.014”: Aprovada 

por unanimidade. Deliberação CBH-TG nº 222/2013, de 11/12/2013, que “Aprova o Relatório de Situação com base 

em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos do 

Turvo/Grande(UGRHI 15) Ano de 2013” e convida o Sr. André Luiz Sanchez Navarro, Especialista Ambiental e que 80 

coordenou os trabalhos do Grupo criado especialmente para esse fim, para a apresentação. Aprovada por unanimidade. 

4.5. OUTROS ASSUNTOS: O Sr. Presidente passa para as apresentações sobre o Zoneamento Ecológico Econômico do 

Estado de São Paulo e apresentação do trabalho sobre gestão participativa. Convida a Sra. Lúcia Sousa e Silva para fazer a 

palestra. Mini currículo da palestrante: Lúcia Sousa e Silva, Especialista Ambiental do Centro de Zoneamento Ambiental 

(CZA), da Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLEA), da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 85 

graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Mestre Doutora em Ciência 

Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental da USP. Maria Conceição Lopes e Flávia Darre 

Barbosa estão aqui presentes para a apresentação do Mapeamento Ambiental Participativo, Experiências de Educação 

Ambiental na UGRHI Turvo Grande. Mini currículo das palestrantes: Maria Conceição Lopes possui graduação em 

Ciências Biológicas, Especialização em Monitoramento Ambiental, Mestre em Ciências do Solo pela Faculdade de 90 

Ciências Agrárias e Veterinária da UNESP, Campus de Jaboticabal, representa o Segmento Estado junto ao CBH-TG, 

atualmente Oficial de Pesquisa Científica na Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio – APTA Centro Norte, de 

Pindorama, onde desenvolve projetos de Educação Ambiental com ênfase em recursos hídricos, atuando principalmente 

nos seguintes temas: Monitoramento de Quantidade e Qualidade de Água, Uso e Manejo do Solo e da Água em Bacia 

Hidrográfica e Ensino por Pesquisa. Flávia Darre Barbosa possui Licenciatura Plena em Ciências Sociais pela Universidade 95 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP de Araraquara, Licenciatura Plena em Geografia também pela 

UNESP Campus Rio Claro, Especialista em Geografia Física pela UNESP e Mestre em Geografia também pela UNESP de 

Rio Claro. Atualmente trabalha para a ANA – Agência Nacional de Águas, e FIBIT como Professora na disciplina 

Metodologia de Participação Social. Trabalha como Estagiária no Mapa Participativo, com experiência em Educação 

Ambiental na UGRHI Turvo Grande, coordenado pela APTA Centro Norte, na função de compilação, organização e 100 

representação cartográfica dos dados.  4.6. CALENDÁRIO CBH-TG 2014: De acordo com a Deliberação anterior, a 

primeira reunião ordinária está prevista para ocorrer em 13 de maio de 2014, terça-feira e a segunda em cinco de dezembro 

de 2014, uma sexta-feira. Colocado em discussão, aprovado. A proposta é que elas ocorram às 14:00 hs., como a de hoje. 

Aproveitando aqui, mais uma informação, cumprimentar aqui a Secretária de Meio Ambiente de Catanduva e a sua equipe, 

nós estaremos colocando em funcionamento a coleta e tratamento de esgotos, eu espero que 100%, nós já estamos com 97 a  105 

98% da rede pronta, a ETE está em andamento, será entregue em abril, e nós esperamos ter a coleta e o tratamento 100% a 

partir de maio. E implantamos a coleta seletiva de lixo, que já tem em boa parte da cidade, esperamos em seis meses estar 

também com 100% em funcionamento. Para quem fica depois de nós, finalmente vai ter aí o benefício da água limpa. 
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Alguma manifestação a mais do plenário?   5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Geraldo Antonio Vinholi, 

Presidente do CBH-TG agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. A Ata completa dessa reunião 110 

encontra-se disponível no site do CBH-TG. 
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50 – São Paulo, 124 (138) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 26 de julho de 2014 
 

 

 

   

 


