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Ata da 61ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 02/02/2016  

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

30/12/91, realizou a 61ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 02/02/2016, nas dependências do 3 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAEE, sito a Avenida Capitão Noray de 4 
Paula e Silva, 135, Jardim Panorama, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, 5 

atendendo às convocações e convites por ofício do Presidente do CBH - TJ, Prefeito 6 
Marcelo Fortes Barbieri, reuniram-se em Sessão Pública os Membros que compõem os 7 
vários segmentos do Comitê, conforme o livro de presença arquivado na Secretaria 8 
Executiva, para juntos deliberarem sobre a ordem do dia. Dando início aos trabalhos 9 
ocuparam a Mesa Diretora as seguintes autoridades: Prefeito Marcelo Fortes Barbieri 10 

Presidente do CBH-TJ, o Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende Vice-Presidente e a Eng.ª 11 
Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ. No Plenário estiveram 12 
presentes sete membros representantes do segmento Estado, dez da Sociedade Civil e 13 
cinco prefeitos municipais: Araraquara, Itapuí, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista e 14 
Ibaté. E, contando ainda com a presença de mais 21 convidados. Com a palavra o 15 

Presidente, iniciando a reunião, agradeceu a presença de todos dando as boas vindas. 16 
Abrindo a pauta do dia, o Presidente do Comitê colocou em discussão a Ata da 60º 17 

Reunião Plenária do CBH-TJ. Não houve manifestação, sendo aprovada por 18 
unanimidade. Seguindo a pauta, a Secretária Executiva expõe os fatos ocorridos desde o 19 
início do processo desse colegiado até a escolha da FIPAI como instituição tomadora 20 
para elaboração da revisão do Plano de Bacia, culminando na assinatura do contrato 21 

FEHIDRO nº193/2015, até a desistência por parte da FIPAI do referido projeto, 22 
comunicada à diretoria desse comitê no dia 07/01/2016. Informou que entrou em 23 

contato com o FEHIDRO e repassou a orientação recebida para que este colegiado 24 
entrasse em contato com um tomador de confiança que se dispusesse a assumir este 25 
projeto o mais rápido possível, sem que se fosse alterado o valor do projeto. Sendo 26 

assim, explicou que a secretaria executiva entrou em contato com o CBH do Ribeira de 27 
Iguape que, tendo passado pelo mesmo problema, indicou a FUNDAG, fundação do 28 

IAC – Instituto Agronômico de Campinas que assumiu a revisão do plano de bacia da 29 

UGRHI 11. Explica então que a diretoria desse comitê entrou em contato com essa 30 

instituição que se prontificou a elaborar a revisão do Plano da Bacia Hidrográfica do 31 
Tietê-Jacaré. Aberta a palavra a Plenária, a representante da Secretaria de Saúde diz que 32 
concorda com a escolha da FUNDAG como entidade tomadora e sugere a criação de um 33 
Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Bacia. O representante do Instituto 34 

Planeta Verde manifesta sua preocupação para que a Lei nº8.666 não seja ferida. O 35 
Prefeito de Ibaté questiona se a FIPAI foi multada e sobre a outra instituição que teria 36 
manifestado interesse em elaborar a revisão do plano de bacia em 2013, o Pró-Terra. O 37 
representante desta instituição manifestou que necessitaria de um tempo mínimo para 38 
consultar a diretoria sobre a capacidade dessa ONG em executar o Plano de Bacia em 39 

tempo hábil. O representante do DAEE manifestou preocupação quanto ao tempo, já 40 
que, de acordo com a Deliberação CRH nº146, o CBH terá reduzido em 50% sua cota 41 
anual de recursos financeiros do FEHIDRO caso não aprove em Plenária o Plano de 42 
Bacia Hidrográfica, ressaltando ainda que o Pró-Terra não tem experiência em elaborar 43 
Planos de Bacia. O representante do Pró-Terra diz então que, se for o melhor para o 44 
coletivo, a instituição abre mão de participar como tomadora desse recurso. Os 45 
documentos entregues pela FUNDAG são apresentados. Diversos membros questionam 46 

se essa entidade não conseguiria reduzir o cronograma de 12 para 10 meses. O 47 
convidado do Prefeito de Ibaté discorre sobre a importância de se ter o grupo de 48 
acompanhamento do plano. A Secretária Executiva informa que em 2012 foi criado um 49 

grupo de acompanhamento do Plano. O Presidente conclui que, se existe toda essa 50 
problemática com o plano, esse grupo não agiu e sugere a formação de um novo grupo. 51 
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Sugestão acatada por todos, é formado então um novo grupo de acompanhamento do 52 
Plano com formação descrita na Deliberação CBH-TJ – 02/2016. Colocada em votação 53 

a deliberação é aprovada por unanimidade. O vice-presidente sugere então que o 54 
cronograma seja alterado para 10 meses. O Presidente sugere que conste na deliberação 55 
que é dever do tomador apresentar mensalmente para o grupo de acompanhamento os 56 
produtos segundo o cronograma apresentado. A Deliberação CBH-TJ – 01/2016 com as 57 

alterações sugeridas foi colocada em votação, havendo apenas uma abstenção, do 58 
representante do Planeta Verde, por ser representante do COFEHIDRO e todos outros 59 
votos favoráveis. O Presidente agradeceu a participação de todos e encerrou a Plenária 60 
do CBH-TJ. 61 


