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Ata da 73ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 17/07/2020 

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

30/12/91, realizou a 73ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do 2 
CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 17/07/2020, por meio de 3 
videoconferência na plataforma do Google Teams, obedecendo as normas de isolamento 4 
estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo para evitar o contágio da COVID-5 

19. Atendendo às convocações e convites por ofício do Presidente do CBH - TJ, Dr. 6 
Jozrael Henriques Rezende, reuniram-se em Sessão Pública os Membros que compõem 7 
os vários segmentos do Comitê, conforme livro de presença, para junto deliberarem 8 
sobre a ordem do dia. A diretoria estava presente, composta pelas seguintes autoridades: 9 
Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende Presidente do CBH-TJ, a Enga. Érica Rodrigues 10 

Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ, o Prefeito de São Manuel Ricardo Salaro 11 
Neto. No Plenário estiveram presentes quatro membros representantes do segmento 12 
Estado, sete da Sociedade Civil e cinco prefeitos municipais: Nova Europa, São 13 
Manuel, Ibitinga, Boracéia e Araraquara. E, contando ainda com a presença de mais 19 14 

convidados. A reunião teve início na segunda chamada, por não ter atingido o quórum 15 
mínimo na primeira. Com a palavra o Presidente iniciando a reunião, agradece a 16 
presença de todos nesse novo modelo de reunião à distância, dando as boas vindas, 17 
agradece a presença dos Prefeitos, membros do Estado e Sociedade civil presentes. 18 

Expressa seus sentimentos, em nome do Comitê, pelo falecimento do então prefeito de 19 
Borebi, Antônio Carlos Vaca, por complicação da COVID-19. Dando segmento a pauta, 20 
colocou em discussão e votação a aprovação da Ata da 72º Reunião Plenária. Como a 21 

Ata já havia sido encaminhada anteriormente a todos os membros da plenária, a mesma 22 
foi consultada se haveria necessidade de leitura, sendo essa dispensada, colocada em 23 
votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada a Minuta de 24 

Deliberação CBH – TJ 01/2020 que aprova o Plano de Aplicação da Cobrança para o 25 
ano de 2020, em discussão na Plenária com posterior votação, a mesma foi aprovada. 26 

Em sequência, a Secretária Executiva explicou como foi o processo de pontuação de 27 

projetos pelas câmaras técnicas, que foi feita a distância pela primeira vez. Realizou 28 

então a leitura das minutas Minuta de Deliberação CBH – TJ 02 e 03/2020 que definem 29 
as prioridades de Investimento do CBH-TJ com recursos da compensação financeira e 30 

cobrança respectivamente para o ano de 2020, explica que, por normas do FEHIDRO, 31 
empreendimentos com valores menores que R$ 150.000,00 não poderiam ser 32 
financiados, mas a CT-PG orientou que três empreendimentos abaixo desses valores 33 
fossem indicados, com o intuito minimizar a sobra de recursos. Aberta a palavra o 34 

coordenador da CT-RN pediu esclarecimento a respeito do projeto de controle de erosão 35 
de Dois Córregos, que foi indicado pela CT-RN e não constava nas deliberações. Foi 36 
explicado então que a CT-PG entendeu que o projeto tratava de controle de erosão da 37 
estrada rural e não estava diretamente relacionado a recursos hídricos. Aberta a palavra, 38 
o coordenador da CT-RN argumentou a favor da reclassificação desse projeto. Colocado 39 

o assunto em votação a plenária optou por reconsiderar o projeto. Seguindo, as 40 

deliberações, com as devidas correções, foram colocadas em votação, sendo aprovadas 41 

por unanimidade. Seguindo a pauta, o presidente explicou que a coordenadoria de 42 
recursos hídricos solicitou alguns ajustes quanto a forma de escrita das ações e metas do 43 
Plano de Ação 2020-2023, ressaltando que não houve alterações de valores e conteúdo. 44 
A Secretária Executiva realizou a leitura da minuta de deliberação, foi então aberta a 45 
palavra para discussão e esclarecimentos. Em seguida foi colocada em votação a 46 

Deliberação CBH – TJ 04/2020 que aprova adequações na Revisão do Plano de Ação e 47 
Programa de Investimento da Bacia Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023, sendo 48 
aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente e a secretária executiva 49 

contextualizaram o projeto de comunicação do Comitê, o FATATJ, expondo todo o 50 
histórico e como o projeto está sendo elaborado pela equipe em conjunto com uma 51 
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comissão formada por membros do comitê. A equipe apresentou então em os objetivos, 52 
o cronograma e os produtos esperados do projeto. Para identificar o que o Comitê deseja 53 

comunicar, o público alvo e construir uma identidade visual que represente o Comitê a 54 
equipe do FALATJ elaborou um questionário a ser respondido pelos membros do CBH-55 
TJ. Após discussões, ficou definido que o prazo de resposta seria dia 27/07. A 56 
coordenadora da CT-EA elogiou o projeto, falando que vem bem de encontro com a 57 

necessidade do Comitê, sugerindo que o questionário fosse enviado pelo whatsapp além 58 
do e-mail. A sugestão foi acatada. A Secretária Executiva do Comitê ressaltou a 59 
importância do preenchimento do questionário que também auxiliará na elaboração do 60 
Plano de Comunicação, que deverá ser aprovado até julho de 2021. O presidente disse 61 
estar muito contente da comunicação do Comitê ser feita de forma profissional e fez um 62 

desafio do projeto soltar alguma forma de divulgação na Jornada de Gestão Ambiental 63 
da UFSCar, que será um evento comemorativo dos 25 anos do Comitê. Seguindo para o 64 
último item da pauta, o prof. Frederico Yuri Hanai apresentou a VI Jornada de Gestão 65 
Ambiental da UFSCar apresentou a programação do Comitê, mencionando que no 66 

primeiro dia será feita a homenagem aos membros do Comitê, com a presença da mesa 67 
diretora do Comitê, e na parte da tarde será realizada uma mesa redonda, com a 68 
presença já confirmada do coordenador de recursos hídricos, Rui Brasil Assis e do 69 
diretor regional da BBT e governador honorário do conselho mundial da água, Lupércio 70 

Ziroldo. Convidou os membros do Comitê a inscrever seus projetos na jornada. Devido 71 
a pandemia, o professor pediu para referendar a realização desse evento de forma on 72 
line. A sugestão foi referendada. O presidente elogiou o evento, dizendo ser de extrema 73 

importância para o Comitê. A Secretária Executiva agradece ao Fred pela oportunidade 74 
de incluir o comitê em um evento dessa magnitude. Em não havendo mais o que se 75 
tratar, o presidente agradece a presença de todos, desejando a todos um bom final de 76 

semana.  77 


