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Ata da 74ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 11/12/2020 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 30/12/91, realizou a 1 
74ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do CBH – TJ, quando foi lavrada a 2 

seguinte Ata. No dia 11/12/2020, por meio de videoconferência na plataforma do Microsoft Teams, 3 

obedecendo as normas de isolamento estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo para evitar o 4 

contágio da COVID-19. Atendendo às convocações e convites por ofício do Presidente do CBH - TJ, Dr. 5 
Jozrael Henriques Rezende, reuniram-se em Sessão Pública os Membros que compõem os vários 6 
segmentos do Comitê, conforme livro de presença, para junto deliberarem sobre a ordem do dia. A 7 
diretoria estava presente, composta pelas seguintes autoridades: Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende 8 
Presidente do CBH-TJ, a Enga. Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ, o Prefeito de 9 

São Manuel Ricardo Salaro Neto. No Plenário estiveram presentes dois membros representantes do 10 
segmento Estado, oito da Sociedade Civil e dois prefeitos municipais: São Manuel e Ibitinga. E, 11 
contando ainda com a presença de mais 23 convidados. A reunião teve início na segunda chamada, por 12 
não ter atingido o quórum mínimo na primeira. Com a palavra o Presidente iniciando a reunião, agradece 13 
a presença de todos nesse novo modelo de reunião à distância, dando as boas vindas, agradece a 14 

presença dos Prefeitos, membros do Estado e Sociedade civil presentes. Informa a assinatura do contrato 15 

do Programa de Drenagem Sustentável e Revitalização de Rios Urbanos. Enaltece a Jornada de Gestão e 16 

Análise Ambiental da UFSCar, evento que homenageou os 25 anos do CBH-TJ. Com a palavra o vice-17 
presidente agradece o trabalho de todos os membros pelos trabalhos realizados no biênio e expressa que 18 
o grande desafio para o próximo é aumentar a participação no Comitê. Entrando na pauta, o presidente 19 
colocou em discussão e votação a aprovação da Ata da 73º Reunião Plenária. Colocada em votação a 20 

ATA foi aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, foi referendada por unanimidade a Deliberação 21 
CBH - TJ - 05 / 2020 de 14/09/2020 que “Dá nova redação ao Anexo I da Deliberação CBH-TJ nº 22 
02/2020 que definiu as prioridades de investimento do CBH-TJ com recursos FEHIDRO- Compensação 23 

Financeira e ao Anexo I da Deliberação CBH-TJ nº 03/2020 com recursos FEHIDRO- Cobrança, ambas 24 
de 17 de julho de 2020”. Em seguida foi apresentada a Minuta de Deliberação CBH – TJ 06/2020 que 25 

cria o Grupo Técnico de Trabalho GT-Comunicação do CBH-TJ para elaboração e implantação do Plano 26 
de Comunicação. A Secretária Executiva contextualizou que a importância da comunicação foi 27 
identificada tanto no Plano de Bacia quanto no PDEA, e também é um dos temas do PROCOMITÊS. 28 

Em votação, foi aprovada por unanimidade. Em sequência, a Secretária Executiva apresentou o 29 

Relatório de Situação 2020. Aberta a palavra o prof. Neméseio questionou as ações do Comitê em 30 
relação a criticidade de águas subterrâneas. Questionou também sobre o reenquadramento dos rios da 31 
UGRHi 13. O presidente explicou que a questão de reenquadramento é uma questão que o Comitê deve 32 

começar a trabalhar. Em relação a águas subterrâneas, o Comitê está aguardando o projeto do FEHIDRO 33 
“Estudo hidrogeológico na região de Araraquara” e tem outra demanda induzida de projeto de águas 34 

subterrâneas para 2022, e que a CT-AS irá escrever um TR para indicar o que o Comitê espera desse 35 
projeto. Em votação, o relatório foi aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta, o presidente explicou 36 
que as propostas de adequações no PAPI 2020-2023, o adiamento dos projetos “Diagnóstico de 37 

contaminação por agrotóxicos na Bacia” e “Estudo que identifique a disponibilidade de água subterrânea 38 
nas áreas de afloramento e recarga do Aquífero Guarani” uma vez que em 2020 não houve tempo hábil 39 

para elaboração de termos de referências mínimos para esses projetos. A outra alteração é referente a 40 
inclusão do projeto “Balanço hídrico de águas superficiais da bacia do rio Jacaré-Pepira” uma vez que já 41 

existe situação de conflito estabelecida nesse rio e a CT-PG conseguiu elaborar um TR para esse projeto. 42 
Outra alteração proposta foi a atualização das áreas de criticidade levando em consideração os 43 
indicadores do Relatório de Situação. Aberta a palavra e sanada as dúvidas, a Deliberação CBH - TJ 44 
08/2020 que “Aprova adequações na Revisão do Plano de Ação e Programa de Investimento da Bacia 45 
Hidrográfica do Tietê-Jacaré para 2020-2023” foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. 46 

Seguindo, foi efetuada a leitura da Minuta de Deliberação CBH - TJ 09/2020, que “Aprova Termo de 47 
Referência para o Projeto de levantamento de usuários e Balanço hídrico com identificação de 48 
criticidade por curso d’água nos afluentes e na calha principal do rio Jacaré-Pepira”. Aberta a palavra, o 49 
sr. Luiz Sertório mencionou que os planos de micro bacia do Gouveia e do Pinheirinho estão em 50 
elaboração e espera-se que também sejam executadas ações de recuperação e entende que pontos de 51 
monitoramento logo a jusante dessas microbacias podem ser bom indicadores do quanto ações de boas 52 
práticas agrícolas e de restauração podem contribuir na vazão dos rios, no nível de base na estiagem. Em 53 
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votação, a deliberação é aprovada por unanimidade. Seguindo, é feita a leitura da Minuta de Deliberação 54 
CBH - TJ 10/2020, que “Aprova Termo de Referência para o Projeto de Comunicação e divulgação da 55 
atuação do CBH-TJ”, em votação é aproava por unanimidade. Continuando a pauta, a Minuta de 56 

Deliberação CBH - TJ 11/2020, que “Aprova Critérios e Prazos para Distribuição dos Recursos 57 

Financeiros no âmbito do CBH-TJ oriundos do FEHIDRO Compensação Financeira e Cobrança para o 58 

ano de 2021” é apresentada. Depois de sanada as dúvidas, a minuta foi colocada em votação e aprovada 59 
por unanimidade. Passando para o último item da pauta, é efetuada a leitura da Minuta de Deliberação 60 
CBH - TJ 12/2020, que “Define a data e critérios para as eleições Gerais dos Representantes da Plenária 61 
e da Diretoria, e das Câmaras Técnicas para o Biênio 2021/2023” ressaltando que para se inscrever é 62 
necessário o preenchimento do respectivo formulário e o envio de ofício do representante legal da 63 

instituição indicando seu representante para o Comitê. Aberta a palavra e respondidos os 64 
questionamentos, a minuta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Entrando em assuntos 65 
gerais, foi informado que o CBH-TJ irá realizar uma Oficina de Elaboração de Projetos FEHIDRO em 66 
15/01/2021, por vídeo conferência. Foi informado que o Fórum Paulista de Comitês e a Vertente do 67 
Tietê estão em fase de criação de grupos de trabalhos específicos e o CBH-TJ deveria enviar 68 

representantes para compô-los. Como encaminhamento a secretária executiva ficou de enviar um e-mail 69 

e aguardar o retorno dos interessados. Finalizando a reunião, o vice-presidente agradece a todos pela 70 

participação, parabeniza a todos os engenheiros pelo dia, menciona que os próximos 2 anos deverão ser 71 
intensos e que todos os membros devem se unir para conseguir vencer as importantes demandas da 72 
bacia. A secretária executiva agradece a todos pelo apoio e participação nesse ano, que foram 73 
fundamentais para dar um bom andamento nas questões de recursos hídricos na bacia. O presidente 74 

agradece a todos e principalmente aos organizadores da Jornada de Gestão e Análise Ambiental, dizendo 75 
que se sentiu muito honrado e feliz em participar e comemorar os 25 anos do Comitê. O prof. Fred, da 76 
UFSCar mencionou que a parceria foi excelente e todos ficaram muito satisfeitos e elogiaram muito esse 77 

trabalho conjunto. Em nada mais havendo a se tratar a reunião foi finalizada. 78 
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