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Ata da 59ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 23/10/2015  

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

30/12/91, realizou a 59ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 23/10/2015, nas dependências do 3 
Centro Internacional de Convenção de Araraquara "Dr. Nelson Barbieri", sito Rua Ivo 4 
Antônio Magnani s/n - Fonte Luminosa, 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 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, oito da Sociedade Civil e 13 
onze prefeitos municipais: Araraquara, Lençóis Paulista, Ibaté, Pederneiras, Bocaina e 14 
Dourado. E, contando ainda com a presença de mais 36 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 58º 17 

Reunião Plenária do CBH-TJ. Não houve manifestação, sendo aprovada por 18 
unanimidade. Seguindo a pauta, o Presidente apresentou a minuta de Deliberação CBH-19 
TJ nº 03/2015 que define as prioridades de investimento do CBH-TJ no ano de 2015 20 
para recursos remanescentes. Colocada em votação foi aprovada por unanimidade. O 21 

Prefeito Municipal de Ibaté ressaltou a importância de dar celeridade para assinatura dos 22 
contratos FEHIDRO 2015, sendo apoiado pela Plenária. O Presidente do Comitê 23 

manifestou ainda preocupação com esse assunto por 2016 se tratar de um ano eleitoral. 24 
Continuando, o Presidente discursou sobre a importância do monitoramento dos 25 
Recursos Hídricos para seu melhor gerenciamento e passou a palavra para Secretária 26 

Executiva, que apresentou o trabalho realizado na Secretaria Executiva do Comitê sobre 27 
o Diagnostico e Proposta de ampliação das redes de monitoramento de quantidade e 28 

qualidade de Recursos Hídricos Superficiais na UGRHi 13. Abrindo a palavra a 29 

Plenária o professor, representante da USP, pontuou que o parâmetro da World 30 

Meteorological Organization utilizado para a definição da densidade de postos de 31 
monitoramento não era adequada devido à expectativa de uso de recursos na bacia, 32 
propondo que num segundo momento fosse reavaliada a distribuição dos pontos 33 
levando em consideração a correlação espacial dos pontos de monitoramento e da 34 

demanda de utilização. O Vice-Presidente do Comitê ressaltou que num curto prazo 35 
seria importante cumprir o que foi proposto no trabalho, destacou que num segundo 36 
momento julga interessante uma densidade de monitoramento em torno de 1 estação a 37 
cada 1000 km

2
, tendo em vista a intensidade do uso do solo e atividades antrópicas. 38 

Afirmou também que seria mais interessante o monitoramento concomitante da 39 

quantidade e da qualidade das águas. O presidente reforça a importância do 40 
monitoramento e desse primeiro passo Em seguida a minuta de Deliberação 04/2015 41 
que Aprova Relatório sobre o Diagnostico e Proposta de ampliação, alteração e 42 
manutenção das redes de monitoramento de quantidade e qualidade de Recursos 43 
Hídricos Superficiais na UGRHi 13 é apresentada e aprovada por unanimidade. 44 
Seguindo a pauta do dia, a coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental 45 
apresentou a programação do II Intradiálogo de Educação Ambiental em Recursos 46 

Hídricos da UGRHi 13. O Presidente do Comitê pediu a todos da Plenária ajuda na 47 
divulgação do evento uma vez que o tema é fundamental para a consciência coletiva na 48 
questão ambiental. O presidente informou sobre a publicação Relatório de Situação dos 49 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e como acessá-la na internet. O representante 50 
da Iniciativa Verde apresentou o Programa Nascentes. O representante da CBRN 51 
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informou que 59%  de imóveis e 75% de área rural da UGRHI já estão cadastradas no 52 
CAR e podem ser acessadas em DATAGEO, informou que o banco de área também 53 

está disponível. O Presidente agradeceu as colocações e em mais nada havendo a se 54 
tratar, encerrou a Plenária do CBH-TJ.  55 


