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Ata da 71ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 05/07/2019 

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

30/12/91, realizou a 71ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 05/07/2019, nas dependências do 3 
Teatro Municipal de São Manuel, sito a Rua Epitáfio Pessoa, 235, cidade de São 4 
Manuel, Estado de São Paulo, atendendo às convocações e convites por ofício do 5 

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

Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, o Prefeito de São Manuel Ricardo Salaro 11 
Neto. No Plenário estiveram presentes dois membros representantes do segmento 12 
Estado, sete da Sociedade Civil e oito prefeitos municipais: Macatuba, Bariri, Nova 13 
Europa, São Manuel, Ibitinga, Mineiros do Tietê, Borebi e Pederneiras. E, contando 14 
ainda com a presença de mais 27 convidados. Com a palavra o Vice Presidente Prefeito 15 

de São Manuel Ricardo Salaro Neto iniciando a reunião, agradece a presença de todos 16 
dando as boas vindas, agradece a presença dos Prefeitos, membros do Estado e 17 
Sociedade civil presentes, passando então a Palavra ao Presidente Prof. Dr. Jozrael 18 

Henriques Rezende para que este conduza a reunião. Continuando, o Vice Presidente 19 
agradece a presença de todos e, em seguida, expondo a pauta do dia. Dando segmento a 20 
pauta, colocou em discussão e votação a aprovação da Ata da 70º Reunião Plenária. 21 

Como a Ata já havia sido encaminhada anteriormente a todos os membros da plenária, a 22 
mesma foi consultada se haveria necessidade de leitura. Tendo sido dispensado a leitura 23 
da mesma, foi feita a votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi 24 

apresentada a Minuta de Deliberação CBH – TJ 05/2019 que define as prioridades de 25 
Investimento do CBH-TJ com recursos FEHIDRO no ano de 2019, e a Deliberação 26 

CBH – TJ 06/2018 que define as prioridades de Investimento do CBH-TJ com recursos 27 
COBRANÇA no ano de 2019. O presidente ressalta que somente, aproximadamente 28 

80% da verba disponibilizada dos recursos da cobrança seriam utilizadas para 29 
financiamentos de projetos, visto que não foram entregues projetos que estivessem 30 

enquadrados dentro do Plano de Bacia. O Vice Presidente ressalta a importância do 31 
planejamento para a elaboração de projetos para solicitação do próximo ano. Também 32 
foi destacada a necessidade de participação na construção do Plano de Ação para o 33 
próximo quadriênio, para que as necessidades dos municípios, quando possível, sejam 34 

atendidas. Colocada em discussão na Plenária com posterior votação, a mesma foi 35 
aprovada e deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Na 36 
sequência, o Presidente faz uma breve apresentação, preparada pela Secretaria 37 
Executiva, sobre os principais itens contidos no Relatório de Situação 2019, ano base 38 
2018, apresentando o documento. Durante a apresentação foi levantado discussão a 39 

respeito do conflito de água que ocorre no município de Brotas. Aberta a palavra aos 40 
participantes, o Secretário do Meio Ambiente de Brotas ressalta a importância de Brotas 41 
para o turismo e o hafting em especial, ressaltando sua preocupação quanto às outorgas 42 

concedidas, informando que um estudo esta em processo de aprovação para verificar a 43 
influencia das captações para o hafting. Na sequência o gestor da área onde foi 44 
solicitada a captação que é objeto do início deste conflito ressalta a importância desta 45 
captação para a irrigação, colocando que não existe base técnica para esta problemática, 46 

dizendo que um estudo foi contratado pelos interessados na captação, onde dados 47 
preliminares mostram que não há significativa piora para o hafting a partir desta 48 
captação. A representante do SAEE de Lençois Paulista ressaltou sua preocupação com 49 

as captações que podem extrapolar o valor outorgado devido a capacidade das bombas 50 
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instaladas. O gestor da área ressaltou que as bombas lá instaladas apresentam a 51 
capacidade do volume outorgado, bem como hidrômetros de última geração. O 52 

presidente destaca a importância do diálogo em casos como este. Em sequência 53 
retornando a apresentação do Relatório de Situação, Foi questionado a respeito da ETE 54 
de Bauru, sendo informado pela representante da Secretária de Saúde que até setembro 55 
de 2020 será retomada a obra. O presidente destaca a importância de repensar o sistema 56 

de drenagem das cidades, destacando a minuta sobre drenagem de rios urbanos. O 57 
representante do SIMA ressalta a importância de se destacar possibilidade de não mais 58 
se outorgar água subterrânea nos municípios que apresentam valores críticos de 59 
exploração da mesma. Colocado em discussão na Plenária com posterior votação, foi 60 
aprovado o Relatório de Situação, com a ressalva que pequenas modificações poderiam 61 

ser enviadas até o dia 02/08/19. Concluída essa etapa da reunião e seguindo a pauta, o 62 
presidente inicia os assuntos gerais, destacando a realização do XVII diálogo 63 
Interbacias, de 14 à 16/08 onde o comitê tem duas vagas a serem decididos os 64 
representantes pela câmara técnica de educação ambiental do CBH-TJ. Informa ainda 65 
que será iniciado o planejamento de um evento em 2020, para a comemoração dos 25 66 

anos do CBH-TJ. Na sequencia é agendada a próxima plenária para dia 13/12/19. O 67 
presidente agradece a presença do deputado Fernando Curi, em seguida passando a 68 
palavra para o mesmo, que agradece o convite e manifesta apoio ao trabalho e 69 

colocando-se a disposição do comitê. O presidente agradece a disposição do deputado 70 
em auxiliar no que for necessário. Agradece ainda a presença de todos e em especial ao 71 
prefeito de São Manuel e Vice Presidente do CBH-TJ, Sr. Ricardo Salaro Neto a 72 

hospitalidade em receber esta reunião, que por sua vez agradece a presença de todos 73 
destacando ma importância das reuniões do comitê ter um caráter itinerante, 74 
estimulando assim a participação de todos. Agradece ainda a presença do deputado 75 

Fernando Curi, todos os presentes, colocando-se a disposição do comitê, desejando um 76 
bom retorno a todos. 77 


