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Ata da 60ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 10/12/2015  

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

30/12/91, realizou a 60ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 10/12/2015, nas dependências da 3 
UNIP Araraquara, sito a Avenida Alberto Benassi, 200, Parque dos Laranjais, cidade de 4 
Araraquara, Estado de São Paulo, atendendo às convocações e convites por ofício do 5 

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

Rezende Vice-Presidente, o Eng. Jorge Luis Carizia, secretário adjunto e a Eng.ª Érica 11 
Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ. No Plenário estiveram presentes 12 
cinco membros representantes do segmento Estado, nove da Sociedade Civil e nove 13 
prefeitos municipais: Araraquara, Gavião Peixoto, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista, 14 
Iacanga, Ibaté, Trabijú, Bocaina e Itirapina. E, contando ainda com a presença de mais 15 

27 convidados. Com a palavra o Presidente, iniciando a reunião, agradeceu a presença 16 
de todos dando as boas vindas. Agradeceu também a direção da UNIP por ter cedido o 17 

espaço. Abrindo a pauta do dia, o Presidente do Comitê colocou em discussão a Ata da 18 
59º Reunião Plenária do CBH-TJ. Não houve manifestação, sendo aprovada por 19 
unanimidade. Seguindo a pauta, a Secretária Executiva apresenta o Relatório de 20 
Situação dos Recursos Hídricos 2015. Com a palavra o representante do Planeta Verde 21 

descreveu sobre a importância dos municípios terem um plano B em relação ao 22 
abastecimento público e também se manifesta em relação a Resolução SMA nº32/2014 23 

que, em sua opinião, praticamente impede as pessoas de fazerem o reflorestamento, 24 
tendo em vista a dificuldade de atendê-la. Em seguida o vice-presidente informa que o 25 
DAEE instalou em Jaú um equipamento eletrônico automático que irá transmitir em 26 

tempo real dados de chuva e vazão. Comentou também sobre o início da cobrança pelo 27 
uso da água na bacia do Tietê-Jacaré deve ter seu início em 2016. Também sugeriu que 28 

os dados de chuva fossem colocados em ano hidrológico, de outubro a setembro. 29 

Respondendo aos questionamentos, o presidente informou que o processo para início da 30 

cobrança ocorreu há muitos anos atrás, quando houve ampla divulgação nos meios de 31 
comunicação e não há como recuar nesse momento, tendo em vista a importância desse 32 
instrumento para gestão dos recursos hídricos; esclarece que não são apenas os usuários 33 
privados que irão pagar, os usuários públicos também estão sujeito a cobrança. 34 

Recomenda que seja feita uma reunião com o setor industrial para informar a respeito da 35 
cobrança. Coloca em votação a Deliberação CBH - TJ 05/2015, que aprova o Relatório 36 
de Situação com Base em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade de 37 
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Tietê Jacaré (UGRHI – 13) para o ano de 2015, 38 
que é aprovada por unanimidade. Em seguida, a Secretária Executiva apresenta a 39 

Deliberação CBH - TJ 06/2015 que“Aprova a transferência de valor do saldo de 40 
recursos de custeio para o saldo de recursos de investimento do orçamento FEHIDRO 41 
do ano de 2016 e dá outras providências”, por sugestão da Plenária o artigo 2º foi 42 
suprimido. Colocada em votação, a deliberação é aprovada por unanimidade. Dando 43 
seguimento a ordem do dia, o vice-presidente apresenta a Deliberação CBH - TJ 44 
07/2015, que Aprova Critérios para Distribuição dos Recursos Financeiros no âmbito do 45 
CBH-TJ oriundos do FEHIDRO e da Cobrança pelo uso da água, mencionando as 46 

alterações em relação aos critérios do ano anterior, entre elas a destinação de 10% da 47 
verba em ações de recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal, 48 
contemplando no máximo 2 projetos. O representante do Planeta Verde manifestou 49 

preocupação em relação a baixa verba disponível para realizar projetos de restauração 50 
florestal. O Prefeito de Ibaté se manifesta dizendo que em sua opinião não deveria ser 51 
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destinado 10% para projetos com essa finalidade, que por ser pouco recurso seria mais 52 
interessante investir em capacitação que tornasse possível conseguir verbas de outras 53 

fontes, assim como ocorre em projetos de tratamento de efluentes e também a 54 
conscientização de produtores rurais para traçar um plano de recuperação da Bacia. O 55 
representante da Iniciativa Verde defende a ideia que esse pouco recurso deve ser 56 
utilizado de maneira estratégica para que possa ser multiplicado, mencionando como 57 

exemplo o programa nascentes. Informa que seria interessante se a CETESB 58 
identificasse os Termos de Ajuste de Conduta existentes que, em sua opinião, são 59 
potenciais financiadores. Defende uma articulação regional para dinamizar esses 60 
processos. Feito os devidos esclarecimentos, a Deliberação é colocada em votação e 61 
aprovada por unanimidade. Continuando com a pauta, o vice-presidente apresenta a 62 

Deliberação CBH - TJ 08/2015, que Dispõe sobre a fixação de prazos para apresentação 63 
de solicitações ao Comitê, visando a distribuição dos Recursos do FEHIDRO de 2016, 64 
colocada em votação, é aprovada por unanimidade. Em assuntos gerais, o pesquisador 65 
alemão, Sr. Wolfgang Hammer, com auxílio de uma tradutora, apresentou o GeoRevive, 66 
um novo produto capaz de gerar uma economia de até 90% da água na irrigação. 67 

Finalizada a apresentação, o pesquisador sanou as dúvidas da Plenária. O Presidente 68 
agradeceu a apresentação por essa inovação tecnológica, as colocações e mais nada 69 

havendo a se tratar, encerrou a Plenária do CBH-TJ.  70 


