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Aos 22 dias do mês de julho de 2014, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento para Executivos Municipais 

em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 50ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH TG), registrando-se a participação de 97 pessoas, entre representantes dos Municípios, 

da Sociedade Civil e do Estado e convidados.  1. Composição da Mesa Dirigente: Não havendo quórum regimental para o 

início da 50ª Reunião Ordinária do CBH TG, às 14:00 h., em primeira chamada, houve o aguardo de 30 minutos para início 

da mesma, de acordo com o Estatuto do CBH TG iniciando-se ás catorze horas e trinta minutos. 2. Abertura: Dando início à 

reunião, o Sr  Presidente do CBH TG deu boas vindas a todos declarando aberta a 50ª Reunião Ordinária do Comitê de 

Bacias Hidrográficas do Turvo Grande, com a presença de 45 (quarenta e cinco) membros. 3.1. Ata da 49ª Reunião 

Extraordinária, realizada no dia 11/12/2013, nas dependências do CETEMSA, em São José do Rio Preto/SP: solicitou-

se a dispensa da leitura e após correções foi colocada em aprovação. 4. Aprovada a Ata Completa da 49ª Reunião 

Extraordinária. 4.1. INFORMES DA DIRETORIA / Informes da Secretaria Executiva: XVI ENCOB, em Maceió – 

AL; a 6ª Reunião Ordinária do Comitê Federal do Rio Grande, as 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias do Grande;  Seminário de 

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e sobre as reuniões do Conselho Consultivo do SEMAE. 

4.2.  INFORMES DA PRESIDÊNCIA: o Sr. Presidente informou como estão os andamentos das obras da ETE Catanduva 

e solicitou a formação de um GT Contingência devido a crise nos abastecimentos de água o que foi aprovado pelo plenário já 

com a indicação de alguns membros. 4.3. Informes das Câmaras Técnicas: a coordenadora da Câmara Técnica de 

Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos e Assuntos Institucionais -  CT-PLAGRHI/AI, explanou sobre os 

trabalhos realizados para discutir e analisar, hierarquizar, classificar, os Projetos FEHIDRO 2014.  A coordenadora da 

Câmara Técnica de Águas Subterrâneas e Usos Múltiplos – CTAS/UM explanou sobre os trabalhos na elaboração dos 

Termos de Referência para os municípios de Monte Azul Paulista e São José do Rio Preto;  o coordenador da Câmara 

Técnica de Saneamento fez relato acerca dos trabalhos da mesma e em seguida o coordenador da  Câmara Técnica de 

Educação Ambiental para deu informes e relatou como estão os preparativos para o Diálogo Interbacias. A representante da 

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, pede a palavra e informa que o projeto “Rio Preto Vivo” entra na 2ª fase. 4.4. 

DELIBERAÇÕES: Deliberação CBH-TG nº 223/2014, de 02/06/2014 – (Ad Referendum), “Fixa prazos para análise de 

solicitações visando obtenção de recursos junto ao FEHIDRO, Exercício 2014, revoga o Artigo 1º da Deliberação CBH 

TG nº 221/2013, de 11/12/2013  e dá outras providências”: “foi colocada em discussão e em votação, aprovada por 

unanimidade.  Deliberação CBH-TG nº 224/2014, de 02/06/2014(Ad Referendum) – “Aprova transferência de 

recursos de investimento do FEHIDRO/2014 para a realização do XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 

Recursos Hídricos e define critérios para a indicação de representantes a terem sua participação subsidiada.”  Foi 

colocada em discussão e em votação, aprovada por unanimidade. Deliberação CBH TG nº 225/2014, de 22/07/2014 – 

“Reindica empreendimentos deste Colegiado, cancelados em 2013: foi colocada em discussão e em votação, aprovada 

por unanimidade. Deliberação CBH-TG nº 226/2014, de 22/07/2014 -  “Indica prioridades de investimento do  

FEHIDRO/ 2014 e dá outras providências: foi colocada em discussão e em votação, aprovada por unanimidade. 4.5. 

OUTROS ASSUNTOS: Moção de Apoio: Solicitação para a realização de módulo adicional de capacitação do Projeto 

Noroeste Paulista na UGRHI 12. Após os esclarecimentos foi colocada em discussão foi aprovada por unanimidade 

Deliberação CBH TG 215/2013, de 27/08/2013: Esta deliberação foi aprovada em mérito e necessitava fazer as indicações 

das entidades. Foi colocada em discussão e posterior aprovação, sendo aprovada por unanimidade. A Deliberação CBH 

TG 211/2013, de 26/03/2013, homologou as câmaras técnicas bem como os Grupos de Trabalho. E no Grupo de Trabalho de 

Acompanhamento do Relatório de Situação a Prefeitura de Urânia enviou ofício declinando da vaga a qual foi preenchida 

pela Prefeitura de Jales. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CBH-TG agradeceu a presença de 

todos e deu a reunião por encerrada. A Ata completa é parte integrante desta e   encontra-se no site do Comitê e do SIGRHI. 
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