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Ata da 58ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 11/06/2015  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 1 
30/12/91, realizou a 58ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 11/06/2015, 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 e a Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do 11 
CBH-TJ. No Plenário estiveram presentes sete membros representantes do segmento 12 
Estado, oito da Sociedade Civil e onze prefeitos municipais: Araraquara, Gavião 13 

Peixoto, Itapuí, Boracéia, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista, Macatuba, Iacanga, 14 

Ibaté, Itajú e Itirapina. E, contando ainda com a presença de mais 37 convidados. Com a 15 

palavra o Presidente Marcelo Fortes Barbieri, iniciando a reunião, agradece a presença 16 
de todos dando as boas vindas. Abrindo a pauta do dia, o Presidente do Comitê coloca 17 
em discussão a Ata da 57º Reunião Plenária do CBH-TJ. Não houve manifestação e foi 18 
aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, o Prefeito Marcelo Barbieri apresentou a  19 

minuta de Deliberação CBH-TJ nº 01/2015 que aprova a inclusão de nova área no 20 
projeto de reflorestamento TJ-324, já que o projeto inicial previa a restauração de 4,5 ha 21 
no Córrego Pindorama e a Secretaria de Meio Ambiente exige uma área mínima de 10 22 

ha para restauração em projetos FEHIDRO, sendo assim o tomador sugeriu uma área de 23 
5,5 ha na microbacia Ribeirão Pederneiras para complementar a área. Colocada em 24 

votação foi aprovada por unanimidade. Continuando, o Presidente Marcelo Barbieri 25 
passa a palavra para Secretária Executiva, que informa a nota do Relatório de Situação 26 
2014, sendo 9,2. Apresenta a Deliberação COFEHIDRO que em seu artigo 5º estabelece 27 

que as indicações de projetos na SECOFEHIDRO poderá ocorrer até 17/07/20115 e as 28 

contratações dos empreendimentos se dará até 31/12/2015. O artigo 6º estabalece um 29 
valor mínimo de apoio do FEHIDRO para empreendimentos. O artigo 8º cria uma 30 
“reserva para operações com retorno”, para apoiar empreendimentos que promovam a 31 

segurança hídrica na atual crise de escassez e possibilita que os Colegiados aprovem 32 
carteira de empreendimentos suplentes, no caso de não prosperar a modelagem a ser 33 

proposta. Em seguida, apresenta a minuta de Deliberação 02/2015 – Define as 34 
prioridades de investimento do CBH-TJ no ano de 2015 e dá outras providências, 35 
realizando a leitura da Deliberação e esclarecendo as dúvidas surgidas. O Presidente 36 

Marcelo Barbieri coloca o assunto em discussão e, após debate e esclarecimentos, em 37 
votação. É aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, o presidente Marcelo 38 

Barbieri coloca em discussão a eleição de representante do Comitê no CRH - Conselho 39 
Estadual de Recursos Hídricos – 7º Grupo. Fica eleita a Prefeita Municipal de Lençóis 40 
Paulista, Izabel Cristina Campanari Lorenzetti. Continuando, o presidente coloca em 41 

discussão a eleição de representante do Comitê no CONESAN, elegendo o Prefeito 42 
Municipal de Macatuba, Tarcisio Mateus Abel. Dando prosseguimento, passa para 43 
Assuntos Gerais e informa que a AES Tietê, por meio de Ofício disponibilizou 5.000 44 
(cinco mil) mudas para recomposição florestal e informa que a Prefeitura que tiver 45 

interesse deve entrar em contato com a instituição. Continuando a reunião o Sr. 46 
Guilherme apresenta o Projeto “CÍLIOS DO RIO” do Instituto Pró-Terra, a ser 47 
encaminhado para a Chamada Pública “ANÚNCIO SOBRE O APOIO A PROJETOS 48 
DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA NO BIOMA MATA ATLÂNTICA candidato a 49 
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obter apoio financeiro não reembolsável, no âmbito do BNDES. Após discussão, o 50 

Plenário optou por apoiar o projeto, mediante a Carta de Apoio, Oficio CBH - TJ n.º 51 
065/15. O presidente enalteceu a importância dos recursos FEHIDRO para os 52 
municípios, principalmente em tempos de crise. Relatou sobre a importância dos 53 

comitês na gestão de recursos hídricos. Em mais nada havendo a se tratar, encerrou a 54 
Plenária do CBH-TJ.  55 


