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Ata da 66ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 04/09/2017 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 1 

de 30/12/91, realizou a 66ª Reunião Plenária, quando foi lavrada a seguinte 2 
Ata. No dia 04/09/2017, nas dependências do Teatro Municipal, sito a Avenida 3 
Tiradentes s/n, S/N, cidade de Pederneiras, SP, atendendo às convocações 4 

por ofício do Presidente, Sr Vicente Minguili, prefeito de Pederneiras, reuniram-5 
se em Sessão Pública os Membros que compõem os vários segmentos do 6 
Comitê, conforme livro de presença, para junto deliberarem sobre a ordem do 7 
dia. Dando início aos trabalhos ocuparam a Mesa Diretora as seguintes 8 
autoridades: Vicente Minguili, Presidente, Jozrael Henriques Rezende, Vice-9 

Presidente e Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva. No Plenário 10 
estiveram presentes dezesseis membros do segmento Estado, seis da 11 
Sociedade Civil e quatro prefeitos municipais: Itajú, Pederneiras, Nova Europa 12 
e Itirapina. E, contando ainda com a presença de mais 17 convidados. Com a 13 
palavra o Presidente, agradece a presença de todos dando as boas vindas e 14 

expõe a pauta do dia. Colocando em discussão a Ata da 65º Reunião Plenária 15 

do CBH-TJ, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, a Secretária 16 
Executiva expõe o conteúdo da Deliberação COFEHIDRO nº171, que, no 17 

Artigo 2º deliberou que, para efeito das indicações do exercício de 2017, os 18 
colegiados poderiam antecipar até 60% dos recursos da compensação 19 
financeira e da cobrança pelo uso da água estimados para os exercícios de 20 
2018 e 2019. Explicou que a Deliberação COFEHIDRO nº182 prorrogou a 21 

indicação de novos empreendimentos para 27/10/2017. Expos também o 22 
Projeto de Lei Federal nº 315/2009, que reduz de 45% para 25% a participação 23 

dos estados na divisão da Compensação Financeira pela Utilização dos 24 
Recursos Hídricos (CFURH), texto que tramita no Senado e, se aprovado, vai 25 
causar uma perda de R$ 230 milhões para o Sistema de Gestão Integrada de 26 

Recursos Hídricos (Singreh), tomando como referência o ano de 2009. Após 27 
ampla discussão, ponderando principalmente a redução dos recursos 28 

FEHIDRO devido a possibilidade de aprovação do PL 315, colocada em 29 
votação, 21 membros votaram contra a antecipação dos recursos e 1 membro 30 

votou a favor da antecipação. Entrando em assuntos gerais, o vice-presidente 31 
apresentou o cronograma de trabalho do Plano de bacia. Aberta a palavra, 32 

foram destacados pontos fracos no sistema de pontuação para priorização de 33 
projetos. Como forma de melhorar o entendimento dos tomadores, foi sugerida 34 

a organização de oficinas. Também foi solicitado que a secretaria executiva 35 
enviasse um ofício as prefeituras informando as ações prioritárias em cada 36 
município. O engenheiro Heitor Pelaes parabenizou a participação do Estado 37 
na reunião, contando com 16 presentes. Não havendo mais a se tratar, o 38 

Presidente encerrou a reunião. 39 


