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1Aos 16 dias do mês de dezembro de 2015, nas dependências do CETEMSA – Centro de Treinamento para 
Executivos Municipais em Saneamento Ambiental, em São José do Rio Preto - SP, realizou-se a 52ª Reunião Ordinária do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande (CBH TG), registrando-se a participação de 64 pessoas, entre representantes 
dos Municípios, da Sociedade Civil e do Estado, conforme “Relação dos Membros do Plenário Presentes” apresentada na ata 
completa, Prefeitos Convidados e Convidados. 1. Composição da Mesa Dirigente: Não havendo quórum regimental para o 5 
início da 52ª Reunião Extraordinária 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. Às catorze horas e trinta minutos, iniciou-se os trabalhos da 52ª 
Reunião Extraordinária do CBH TG. A mesa diretora foi composta pelos seguintes membros: Presidente, Secretário 
Executivo do CBH TG e  Coordenadores de Câmaras Técnicas. 2. Abertura: O Presidente do CBH TG agradece a presença 
de todos os membros, dando as boas vindas e às autoridades e convidados presentes e declara aberta a 52ª Reunião 10 
Extraordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do Turvo Grande, com a presença de 38 (trinta e oito) membros, sendo 18 
de prefeituras, 10 do Estado e 10 da Sociedade Civil. 3.1 INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA: Dentre os 
Informes da Secretaria Executiva, que no período de 23 a 28/11/2014, ocorreu em Maceió o XVI ENCOB, que teve como 
tema “O Comitê de Bacias como articulador político das águas”. Um dos principais painéis do ENCOB foi a questão da 
participação, uma Oficina sobre a participação da sociedade e dos entes no papel político dos comitês. No dia 9 de dezembro, 15 
ocorreu a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Essa reunião foi dividida em uma primeira reunião ordinária, 
e numa segunda, uma reunião extraordinária. Na reunião ordinária apresentou-se o Relatório de Situação do Estado de São 
Paulo, ano base 2012  e também foi apresentado o Plano (a síntese) do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o 
Relatório de Acompanhamentos do Ano 2012/2015. Outro tema abordado foi a questão da disposição de recursos, de 
percentuais para o ano de 2015. Para o âmbito do CBH-TG ficou distribuído o percentual de 4,25%. A reunião extraordinária 20 
baseou-se no primeiro assunto, que foi uma proposta de alteração da classe do Ribeirão Lavapés, Município de Botucatu, que 
pertence à Unidade de Gestão de Recursos Hídricos-10, Bacia do Sorocaba Médio Tietê, no qual ele passou de Classe IV 
para Classe III. Com relação à Câmara Técnica de Cobrança do Estado de São Paulo, a CT-COB do Conselho Estadual, 
alguns comitês, como por exemplo o Piracicaba que está fazendo a sua revisão, os seus valores, houve uma manifestação de 
membros e principalmente dos comitês,  para que na revisão da Minuta de Deliberação 160 houvesse uma participação 25 
efetiva dos comitês em relação aos indicadores e em relação aos processos de novos valores. Foi montado então um GT, que 
a gente está chamando de GT-Cobrança, isso na esfera estadual, e o objetivo é trabalhar na revisão dos valores e indicadores. 
Este Grupo se reunião em 09/12/14, na qual foi discutido um cronograma de atividades para que se faça uma minuta de 
deliberação. Para que se tenha uma maior participação, foi criado  um fórum de discussão virtual, para discutir treze itens que 
fundamentam a questão da cobrança. Um outro informe  é que no dia 18 está agendada uma reunião do Conselho Consultivo 30 
do SEMAE, e um dos itens da pauta é o reajuste da matriz tarifária para 2015. Outro tema é a questão do Plano de Bacia. Foi 
realizada reunião extraordinária em setembro (22), na qual a P.M. Catanduva é a tomadora do Plano e o contrato já foi 
emitido. O último informe foi acerca do panorama de 2012 a 2014 do programa “Município Verde-Azul”. 3.2 INFORMES 
DA PRESIDÊNCIA. Informou sobre os testes na ETE de Catanduva. 3.3 INFORMES das CÂMARAS TÈCNICAS: Os 
Coordenadores das Câmaras Técnicas do CBH-TG  e dos Grupos Técnicos. 4. ATA:. Ata da 52ª Reunião Ordinária, 35 
realizada no dia 22/09/2014, nas dependências do CETEMSA, em São José do Rio Preto/SP: foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade sem correções. 5. DELIBERAÇÕES: Deliberação CBH TG Nº 229/2014, de 16/12/2014. 
“Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2014 da UGRHI-15- Ano Base 2013”, Após os esclarecimentos e  
discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. :  “Deliberação CBH-TG Nº. 230/2014, de 
16/12/2014 – “Revoga a Deliberação CBH-TG 76/2002 de 16/12/2002 e suas alterações e aprova Regimento Interno das 40 
Câmaras Técnicas, Grupos de Estudo, Trabalho Técnico e Comissões Especiais do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Turvo/Grande” Após os esclarecimentos e  discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.                         
.“Deliberação CBH-TG Nº. 231/2014, de 16/12/2014 – “Revoga e altera o artigo 2º da Deliberação CBH-TG nº 202/2012 
de 25/07/2012, que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental do CBH-TG”, após os esclarecimentos e  discussão foi 
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade . “Deliberação CBH-TG Nº. 232/2014, de 16/12/2014 – 45 
“Estabelece Calendário para recadastramento dos membros atuais e cadastro dos interessados em ingressar no Comitê da 
Bacia Hidrográfica Turvo/Grande e eleições para o mandato 2015/2017”, após os esclarecimentos e  discussão foi colocada 
em votação, sendo aprovada por unanimidade; Deliberação CBH-TG Nº. 233/2014, de 16/12/2014 – “Aprova as 
diretrizes e critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-TG, Exercício 2015 e dá 
outras providências” , após os esclarecimentos e  discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade;   50 
“Deliberação CBH-TG Nº. 234/2014, de 16/12/2014 – “Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção 
de recursos junto ao FEHIDRO” , após os esclarecimentos e  discussão foi colocada em votação, sendo aprovada por 
unanimidade. 6. OUTROS ASSUNTOS:  A Coordenadora da CT-PLAGRHI informou sobre o prêmio FIESP de 
Conservação em Reuso de Água. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do CBH-TG 
agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada. A ata completa está disponível no site do CBH-TG 55 
(www.comitetg.sp.gov.br) . 


