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Ata da 75ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 05/03/2021 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 1 
de 30/12/91, realizou a 75ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse 2 
do CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 05/03/2021, por meio de 3 

videoconferência na plataforma do Microsoft Teams, obedecendo as normas de 4 
isolamento estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo para evitar o contágio 5 
da COVID-19. Atendendo às convocações e convites por ofício do Presidente do CBH - 6 
TJ, Dr. Jozrael Henriques Rezende, reuniram-se em Sessão Pública os Membros que 7 
compõem os vários segmentos do Comitê, conforme livro de presença, para junto 8 

deliberarem sobre a ordem do dia. A diretoria estava presente, composta pelas seguintes 9 
autoridades: Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende Presidente do CBH-TJ, a Enga. Érica 10 
Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ, o Prefeito de São Manuel Ricardo 11 
Salaro Neto. No Plenário estiveram presentes quatro membros representantes do 12 
segmento Estado, nove da Sociedade Civil e seis prefeitos municipais: São Manuel, 13 

Boracéia, Bocaina, Ibitinga, Lençóis Paulista e Itirapina. E, contando ainda com a 14 
presença de mais 25 convidados. A reunião teve início na segunda chamada, por não ter 15 

atingido o quórum mínimo na primeira. Com a palavra o Presidente iniciando a reunião, 16 
agradece a presença de todos nesse novo modelo de reunião à distância, dando as boas 17 
vindas, agradece a presença dos Prefeitos, membros do Estado e Sociedade civil 18 
presentes, expõe todo o trabalho realizado no biênio 2019-2021 e explica como será a 19 

dinâmica da reunião para realização da eleição. Com a palavra o vice-presidente 20 
cumprimenta a todos, enfatizando a importância do Comitê nas questões relacionadas a 21 
água, diz se sentir honrado em participar da diretoria do Comitê nesses dois anos de 22 

muito trabalho. Enfatizou o avanço desse colegiado em relação a capacitação com o 23 
curso de pós-graduação, projeto FEHIDRO, que terá inicio no segundo semestre de 24 

2021 e possibilitará a formação de membros do comitê em gestão de recursos hídricos, 25 
sendo que cada prefeitura da bacia poderá indicar um técnico, além de vagas para 26 

sociedade civil e Estado. Em seguida, a secretária executiva agradece a todos, membros 27 
da plenária, coordenadores e membros das CTs pela dedicação e trabalho nos últimos 28 

dois anos, se diz muito feliz com os resultados do trabalho do Comitê, principalmente 29 
em relação ao curso de pós-graduação e todo o trabalho de comunicação que está sendo 30 
feito, para mostrar a sociedade a real missão do colegiado que é cuidar das nossas 31 

águas. Dando inicio a pauta, foi colocada em discussão a aprovação da Ata da 74º 32 
Reunião Plenária, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, o presidente 33 

inicia o processo eleitoral explicando a dinâmica e esclarecendo pontos estabelecidos no 34 
Estatuto do CBH-TJ. O presidente explica todas as alterações que as cadeiras do Estado 35 
sofreram desde sua criação devido a extinção de alguns órgãos. Para a eleição os 36 

segmentos se dividiram em salas separadas onde os segmentos elegeram seus 37 
representantes titulares e suplentes para a Plenária, bem como representantes para as 38 

câmaras técnicas. Finalizado esse procedimento, todos os segmentos retornaram à sala 39 

principal. O prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro Neto, indicado novamente pelo 40 

segmento dos municípios para seguir como vice-presidente, expôs os representantes 41 
municipais eleitos para o novo biênio, apresentou ainda Prefeito de Bocaina, Marco 42 
Antônio Giro como representante do Comitê para compor o Grupo 7 do CRH e Prefeito 43 
de Boracéia, Valdir de Souza Melo para representar nosso colegiado junto ao Conselho 44 
de Saneamento. O prefeito também ressaltou que todas as vagas das câmaras técnicas do 45 

segmento municípios foram preenchidas, titulares e suplentes. Na sequência, o Prof. Dr. 46 
Jozrael Henriques Rezende, FATEC Jaú, que foi eleito pelos membros da sociedade 47 
civil para seguir como presidente, apresentou os membros eleitos desse segmento e 48 
também falou  sobre as vagas já preenchidas para as câmaras técnicas. Em seguida, a 49 
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Enga Érica Rodrigues Tognetti, DAEE, indicada como Secretária Executiva novamente 50 

apresentou os órgãos estaduais eleitos para representação no Comitê, ressaltando que a 51 
CETESB, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Educação, a 52 
Secretaria de Esporte e Turismo, o Departamento Hidroviário, a Polícia Ambiental e 53 

Defesa Civil ainda não haviam enviados os indicados para representação desses órgãos. 54 
A composição da Plenária do CBH-TJ no biênio 2021/2023 fica estabelecida: conforme 55 
Deliberação CBH-TJ – 01/2021. Com a nova Plenária empossada, foi aberta a eleição 56 
da nova diretoria proposta, que foi aprovada por unanimidade e empossada em seguida. 57 
O presidente reeleito informa que as reuniões de pontuação de projetos já estão 58 

marcadas para abril. Pedindo a palavra a representante da APASC sugeriu que antes da 59 
reunião de pontuação fossem realizadas reuniões prévias, uma vez que houve renovação 60 
dos membros, para eleição dos coordenadores e nivelamento sobre as atribuições das 61 
CTs e critérios de pontuações de projetos. A sugestão foi acatada. O presidente 62 
apresentou ainda as demandas de cada câmara técnica além da pontuação. Finalizando o 63 

presidente diz estar honrado em participar dessa Diretoria, agradecendo a confiança e os 64 
votos recebidos esperando corresponder com as expectativas. O vice-presidente 65 

agradece mais uma vez por essa honra de participar por mais dois anos da diretoria e diz 66 
se podem contar com seu trabalho e dedicação para cumprir com os objetivos do 67 
Comitê. A secretária executiva agradece a todos pelo trabalho e dedicação nesses dois 68 
últimos anos, dizendo que está muito feliz em continuar na diretoria. Em nada mais 69 

havendo a se tratar, a reunião foi finalizada. 70 


