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Ata da 70ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 15/03/2019 

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

30/12/91, realizou a 70ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 15/03/2019, nas dependências da 3 
FATEC Jahú, sito a Rua Frei Galvão, S/N, cidade de Jaú, Estado de São Paulo, 4 
atendendo às convocações e convites por ofício do Presidente do CBH - TJ, Vicente 5 

Juliano Minguili Canelada, Prefeito de Pederneiras, reuniram-se em Sessão Pública os 6 
Membros que compõem os vários segmentos do Comitê, conforme livro de presença, 7 
para junto deliberarem sobre a ordem do dia. Dando início aos trabalhos ocuparam a 8 
Mesa Diretora as seguintes autoridades: Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende Vice 9 
Presidente do CBH-TJ, o Eng. José Augusto Baucia Júnior, Coordenador da Câmara 10 

Técnica de Planejamento e Gestão, o Prefeito de Boracéia Marcos Vinicius Bilanpieri e 11 
o Eng. Heitor Pelaes, representante do DAEE. No Plenário estiveram presentes oito 12 
membros representantes do segmento Estado, nove da Sociedade Civil e oito prefeitos 13 
municipais: Boracéia, Macatuba, Iacanga, Bariri, Nova Europa, Brotas, Itapuí e São 14 
Manuel. E, contando ainda com a presença de mais 66 convidados. Com a palavra o 15 

Vice Presidente Prof. Dr. Jozrael, iniciando a reunião, agradece a presença de todos 16 
dando as boas vindas, justifica a ausência do Presidente dizendo que o mesmo estava se 17 
recuperando de um acidente de automóvel, motivo pelo qual estava ausente agradece 18 

também ao Diretor da FATEC por disponibilizar o espaço para a realização da Plenária. 19 
Continuando, o Vice Presidente expôs a pauta do dia, explicando que a reunião teria 20 
duas etapas, ou seja, uma primeira onde a plenária constituída até presente data deveria 21 

deliberar sobre dois assuntos. Posteriormente ao encerramento da reunião plenária seria 22 
feita a eleição dos novos membros da plenária, bem como da nova diretoria para o 23 
biênio de 2019 a 2021. Dando segmento a pauta, colocou em discussão e votação a 24 

aprovação da Ata da 69º Reunião Plenária. Como a Ata já havia sido encaminhada 25 
anteriormente a todos os membros da plenária, a mesma foi consultada se haveria 26 

necessidade de leitura. Tendo sido dispensado a leitura da mesma, foi feita a votação, 27 
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada a minuta de Deliberação 28 
01 de 15 de março de 2109, que disponibiliza um novo prazo para que os interessados 29 

apresentem solicitação de recursos financeiros em PDCs que não receberam solicitação 30 

para o ano de 2019, fixando a data limite para tanto. Colocada em discussão na Plenária 31 
com posterior votação, a mesma foi aprovada e deverá ser publicada no Diário Oficial 32 
do Estado de São Paulo. Em continuação, foi a presentada a minuta de Deliberação 02 33 
de 15 de março de 2019, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança 34 

pelo uso dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica Tietê Jacaré para o exercício 2019. 35 
Após sua apresentação e considerações feitas pela Plenária, a mesma foi aprovada por 36 
unanimidade, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 37 
Concluída essa etapa da reunião e seguindo a pauta, o Vice presidente inicia o processo 38 
eleitoral explicando a dinâmica e esclarecendo pontos estabelecidos no Estatuto do 39 

CBH-TJ. Após reunião em separado dos pares, onde os segmentos elegeram seus 40 
representantes titulares e suplentes para a Plenária, bem como representantes para as 41 
câmaras técnicas, foi empossada a nova Plenária. Com a nova Plenária empossada, foi 42 

aprovada a Deliberação CBH-TJ 04 de 15 de março de 2019, com a lista dos Membros 43 
representantes de cada Segmento, que deverá ser publicada, posteriormente, foi 44 
composta uma nova mesa para continuidade dos trabalhos com os representantes de 45 
cada segmento. Em seguida cada segmento apresentou seu representante para compor a 46 

diretoria do Comitê na seguinte propositura: Como candidato a Presidente do Comitê a 47 
Sociedade Civil indicou o Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende, pelos municípios, foi 48 
indicado o Sr. Ricardo Salaro Neto, prefeito Municipal de São Manuel como candidato 49 

a Presidente do CBH-TJ, pelo segmento do Estado, foi indicada a Eng.a Erica Rodrigues 50 
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Tognetti como candidata a Secretária Executiva do Comitê. Dessa maneira estabeleceu-51 
se um impasse para a eleição da diretoria pois não foi apresentado candidato para 52 

ocupar o cargo de Vice Presidente, e tendo dois segmentos disputando a Presidência. 53 
Depois de um embate entre o segmento dos municípios e da sociedade civil onde houve 54 
várias manifestações acaloradas e em não havendo declinação das candidaturas o Sr. 55 
Ricardo Salaro Neto, prefeito de São Manuel, retirou sua postulação dizendo que o fazia 56 

para uma harmonização do Comitê que não se via obrigado a passar por um embate 57 
desnecessário. Como não houve declinação do candidato da sociedade civil em retirar 58 
também sua candidatura, foi indagado por um representante do Estado se o assunto não 59 
seria colocado em votação. Como o clima já estava acalorado, o prefeito de São Manuel 60 
evitando uma nova discussão, colocou seu nome como candidato a Vice Presidente para 61 

encerrar o pleito. Dessa maneira e com uma chapa única para compor a Diretoria do 62 
CBH-TJ, foi colocado para a Plenária pelo Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende, que a 63 
eleição poderia ser feita por aclamação. O que foi feito e ficando a nova Diretoria do 64 
CBH-TJ para o Biênio 2019/2021 composta conforme Deliberação 03 de 15 de março 65 
de 2019, que foi aprovada e deverá ser publicada no Diario Oficial do Estado de São 66 

Paulo. Com a palavra, o Presidente eleito, Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende, disse 67 
estar honrado em participar dessa Diretoria, agradecendo a confiança e os votos 68 
recebidos esperando corresponder com as expectativas que o cargo impõe. Parabeniza o 69 

Prefeito de Boracéia, Marcos Vinicius Bilancieri, eleito representante titular do sétimo 70 
grupo de Comitês de Bacias, junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CRH. 71 
Não havendo mais nada a se tratar, o Presidente encerrou a reunião desejando a todos 72 

um bom retorno. 73 
 74 
 75 


