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Ata da 62ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 10/06/2016  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 30/12/91, 1 

realizou a 62ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do CBH – TJ, quando 2 
foi lavrada a seguinte Ata. No dia 10/06/2016, nas dependências do Centro Internacional de 3 
Convenção de Araraquara "Dr. Nelson Barbieri", sito Rua Ivo Antônio Magnani s/n - Fonte 4 
Luminosa, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, atendendo às convocações e convites por 5 

ofício do Presidente do CBH - TJ, Prefeito Marcelo Fortes Barbieri, reuniram-se em Sessão 6 
Pública os Membros que compõem os vários segmentos do Comitê, conforme o livro de 7 
presença arquivado na Secretaria Executiva, para juntos deliberarem sobre a ordem do dia. 8 
Dando início aos trabalhos ocuparam a Mesa Diretora as seguintes autoridades: o Prof. Dr. 9 
Jozrael Henriques Rezende Vice-Presidente do Comitê, a Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti 10 

Secretária Executiva do CBH-TJ e o Eng. José Augusto Baucia Júnior, coordenador da Câmara 11 
Técnica de Planejamento e Gestão. No Plenário estiveram presentes sete membros representantes 12 
do segmento Estado, seis da Sociedade Civil e três prefeitos municipais: Iacanga, Trabiju e 13 
Ribeirão Bonito. E, contando ainda com a presença de mais 17 convidados. Justificaram 14 
ausência o Prefeito Marcelo Fortes Barbieri Presidente do CBH-TJ, e a Prefeita de Lençóis 15 

Paulista. Com a palavra o Vice-Presidente, iniciando a reunião, agradeceu a presença de todos 16 
dando as boas vindas. Abrindo a pauta do dia, colocou em discussão a Ata da 61º Reunião 17 

Plenária do CBH-TJ, sendo aprovada por maioria, havendo uma abstenção. Seguindo a pauta, a 18 
Secretária Executiva expõe a deliberação CRH nº63 que dispôs sobre o Plano de Aplicação de 19 
Recursos FEHIDRO para 2016, informa o recurso financeiro disponível para o CBH-TJ em 2016 20 
e a porcentagem que cabe a cada grupo. Passa a palavra para o coordenador da Câmara Técnica 21 

de Planejamento e Gestão que expõe os fatos ocorridos na reunião de pontuação, ocorrida na 22 
FATEC em 29/04/2016. Informa que alguns projetos foram cancelados pelas câmaras técnicas, 23 

justificando os motivos. Explica que o projeto apresentado pelo Instituto Pró-Terra foi cancelado 24 
pela Câmara Técnica de Educação Ambiental e lê a justificativa da Câmara. Informa que 25 
Instituto Pró-Terra apresentou recurso no dia 11/05/2016, a Secretaria Executiva convocou uma 26 

reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão para apreciação do recurso e encaminhou, 27 
por e-mail, o material para análise aos seus membros. Os membros da CT-PG se manifestaram a 28 

favor do cancelamento da reunião, uma vez que o recurso foi apresentado fora do prazo, que 29 

seria 06/05/2016, de acordo com o artigo 9º da Deliberação CBH-TJ nº07/2015, o prazo para 30 

recebimento de recurso é de 05 dias úteis contados a partir da reunião da pontuação. Menciona 31 
ainda que, diante do cancelamento da reunião, o Instituto solicitou a leitura do recurso na 32 
plenária. Após ampla discussão pelos membros da Plenária, ficou entendido como desnecessária 33 
a leitura do recurso, porém, visando dar transparência ao processo, ficou aprovado por 34 

unanimidade o envio do recurso por e-mail, juntamente com uma manifestação dos 35 
coordenadores das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental e Planejamento e Gestão. Dando 36 
andamento à ordem do dia o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão realiza a 37 
leitura da Minuta de Deliberação CBH-TJ nº03/2016 que define as prioridades de investimento 38 
do CBH-TJ no ano de 2016 e dá outras providências, sendo aprovada por maioria, havendo uma 39 

abstenção. Em assuntos gerais o vice-presidente apresenta o Plano Diretor de Restauração 40 
Florestal do CBH-TJ e pede para que seja agendada a data de 16/09/2016 para um evento que 41 
tem como objetivo difundir as áreas prioritárias para restauração florestal para membros das 42 
Prefeituras, da CATI, da CETESB e promotores públicos. Em seguida, o Vice-Presidente e 43 
Coordenador do Grupo Técnico de acompanhamento do plano repassa informações a respeito do 44 
plano de bacia. Informa que o grupo já se reuniu 03 vezes desde sua criação e está trabalhando 45 
muito para a elaboração dos editais, focando principalmente nos produtos. Continuando assuntos 46 

gerais, a Secretária Executiva repassa os assuntos discutidos na Oficina de Plano de Bacia, 47 
organizada pela CRHI nos dias 30 e 31/05 em São Paulo. Informa que o plano poderá ser 48 
entregue em duas partes sendo que o Relatório I deve ser entregue até 31/12/2016 e o Relatório 49 

II até 31/12/2017, especifica seus conteúdos mínimos, incluindo Plano de Ação e Programa de 50 
Investimento. Explica que, por orientação da CRHi, 70% do recurso FEHIDRO deverá ser 51 
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investido em até 3 subPDCs, segundo as áreas prioritárias da bacia e que o não cumprimento de 52 
prazos ou dessas orientações acarretará penalizações financeiras ao Comitê. Finalizado os 53 

esclarecimentos um membro da plenária questiona o andamento da cobrança e é informado que a 54 
implantação desse instrumento está pendente apenas pela questão de documentos entre o Banco 55 
do Brasil e DAEE. O vice-presidente do Comitê explica que todos os procedimentos que cabiam 56 
ao Comitê foram executados. Após discussões a plenária aprova por unanimidade o 57 

encaminhamento de uma moção endereçada ao presidente do CRH, ao Superintendente do 58 
Comitê e ao Presidente do Banco do Brasil solicitando presteza, agilidade e providências para a 59 
implantação da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré. Encerrada a pauta 60 
do dia, o Vice-Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a Plenária do CBH-TJ. 61 


