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COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Comunicado 

Ata da 48ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 09/11/2011  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 30/12/91, realizou a 48ª 

Reunião Plenária em comemoração ao 16o aniversário de criação e para tratar de vários assuntos de 

interesse do CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte Ata. No dia 09/11/2011, nas dependências da FATEC 

Jahú, sito a Rua Frei Galvão, S/N, cidade de Jaú, Estado de São Paulo, atendendo às convocações e 

convites por ofício do Presidente do CBH - TJ, Prefeito João Francisco Bertoncello Danieletto, Kiko 

Danieletto, reuniram-se em Sessão Pública os Membros que compõem os vários segmentos do Comitê, 

conforme livro de presença, para junto deliberarem sobre a ordem do dia. Dando início aos trabalhos 

ocuparam a Mesa Diretora as seguintes autoridades: Prefeito Kiko Danieletto, Presidente do CBH - TJ, Prof. 

Dr. Jozrael Henriques Rezende Vice-Presidente do CBH-TJ, o Eng. Heitor Pelaes Secretário Executivo do 

CBH – TJ, o Prof. Dr. Paulo Henrique Buscariollo, Diretor da FATEC Jahú e a Sra. Claudia Alice Baccaro, 

Superintendente do SEMJA, representando neste ato o prefeito de Jaú. Os membros do CBH-TJ pelo 

segmento Municípios que estavam presentes, os prefeitos (2): Kiko Danieletto – PM de Bocaina e 

Presidente do CBH – TJ e Carlos Augusto Gama – PM de Igaraçú do Tietê. Os membros representantes do 

segmento Estado (6): Engº Heitor Pelaes – DAEE – Secretário Executivo, Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti – 

DAEE, Biol.º Jorge Augusto Carvalho Santos – CBRN, Geol.o José Luiz Galvão de Mendonça – Sec. 

Saneamento e Recursos Hídricos, Geol.o Osmar José Gualdi – Sec. Saneamento e Recursos Hídricos e 

Engo João André Miranda de Almeida Prado – Secretaria da Agricultura. Os membros da Sociedade Civil 

(7): Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende – FATEC e Vice-Presidente do CBH - TJ, Hélio Palmesan – ONG 

Mãe Natureza – Barra Bonita, José Victor Ficcio – Instituto Eco Vida, Roberto Belluzo Maia – Sindicato 

Rural, Klaudio Cóffani Nunes – CIESP, Prof. Dr. Adalberto Farachi Filho – UNESP e Rogério do Prado Lima 

– SEESP. Os convidados totalizam 86. Com a palavra o Presidente Kiko Danieletto, iniciando a reunião, 
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agradece a presença de todos dando as boas vindas. Agradece também ao Diretor da FATEC por 

disponibilizar o espaço para a realização da Plenária. Continuando, o Presidente disse que a Plenária de 

comemoração do 16o aniversário de fundação do CBH-TJ coincidiu com o início do 3o Simpósio de 

Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, evento realizado pela FATEC. Assim, essa Reunião 

Plenária também abre o Simpósio. Com a palavra o Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende, Vice-Presidente 

do CBH-TJ, comenta os 16 anos de existência do Comitê, exaltando a parceria que já existe há algum 

tempo entre a FATEC e o CBH-TJ. Diz que sente-se feliz por receber mais uma vez o Comitê em sua casa 

e que a participação de sua instituição no colegiado é muito importante. Continuando, deseja que os 

trabalhos transcorram em perfeita ordem e passa a palavra ao Presidente do Comitê. O Prefeito Kiko 

Danieletto diz que a Reunião nesta data deverá ser breve, eficiente e pontual, devido à programação do 

Seminário que se inicia. Com a palavra o Eng.º Heitor Pelaes, Secretário Executivo do CBH-TJ, 

cumprimenta os presentes, lê a pauta do dia e esclarece como será andamento da Reunião, a saber: 

aprovação da indicação de três membros de cada segmento que compõem a Plenária do Comitê para 

participarem do Seminário “Avanços e Desafios na Gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo” 

em São Pedro – SP; posteriormente apresentação de um breve histórico trazendo as atividades e pricipais 

indicadores de gestão dos Recursos Hídricos desde a fundação do Comitê até a presente data. Com a 

palavra e dando andamento na pauta, o Presidente Kiko Danieletto solicita que os membros da Plenária se 

dividam por segmento para realizar a escolha dos representantes que irão representar o CBH-TJ no evento 

em São Pedro. Após cada segmento deliberar seus representantes o Presidente Kiko Danieletto solicita a 

apresentação dos indicados. A Sociedade Civil indica 01 representante da ONG Mãe Natureza, 01 

representante do Instituto Eco Vida e 01 representante do Instituto Pró Terra; o segmento do Estado indica 

01 representante do DAEE, 01 representante da CBRN e 01 representante da Secretaria de Saneamento e 

Recursos Hídricos; e, finalmente o segmento dos Municípios indica 01 representante do município de 

Bocania, 01 representante do município Tabatinga e 01 representante do município de Araraquara. 

Colocada as indicações em discussão e votação e não havendo manifestações em contrario, foram 

aprovadas por unanimidade. Dando continuidade, o presidente Kiko Danieletto pede para que o Biol. Jorge 

Augusto de Carvalho Santos, Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão, faça a 

apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Região, partindo da data de instalação do 

Comitê até os dias de hoje. Com a palavra o Biol.o Jorge iniciou a apresentação fazendo um breve histórico 

da legislação de Recursos Hídricos Paulista, que culminou com a implantação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Tietê Jacaré em 10 de novembro de 1995. Apresentou ainda como se dá a distribuição 

tripartite da Plenária, que está composta por doze representantes da Sociedade Civil Organizada, doze 

representantes do Estado e doze representantes dos Municípios. Em seguida enumerou as ações que são 

de responsabilidade de cada Comitê deliberar e passou a relatar todos os investimentos feitos através do 

FEHIDRO na área de atuação do CBH-TJ, juntamente com os avanços alcançados através de Obras e ou 

Projetos contemplados. Fazendo ainda uso da palavra, apresentou a situação do abastecimento público 

antes e depois da implantação do CBH-TJ e deu relevância ao aumento substancial do tratamento de 

esgoto alcançado, pois esta é uma das ações de demanda induzida pelo próprio Comitê. Finalizando, o Biol. 

Jorge deixou para os presentes quais seriam os desafios ainda a serem vencidos, dentre eles a 

implementação dos instrumentos de gestão, tais como a implantação da cobrança pelo uso da água, 

enquadramento dos corpos d’água, aumentar a divulgação do Comitê, disseminar a importância da gestão 
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dos Recursos Hídricos, aumentar cada vez mais a participação da Sociedade Civil e otimizar a aplicação 

dos recursos do FEHIDRO e futuramente os recursos da cobrança. Usando a palavra, o Prefeito Kiko 

Danieletto, presidente do CBH-TJ coloca a apresentação à disposição dos presentes para que possam 

copiá-la, se assim desejarem. Coloca a palavra em aberto e não havendo mais manifestações encerra a 

Reunião Plenária, agradecendo a presença de todos e um profícuo Simpósio de Tecnologia em Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, desejando à todos um feliz regresso. 


