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Saneamento e Recursos Hídricos
COORDENADORIA DE RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ-JACARÉ
Ata da 53ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 28-06-2013
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 30/12/91, realizou a
53ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do CBH – TJ, quando foi lavrada a seguinte
Ata. No dia 28-06-2013, nas dependências da UNIP Araraquara, sito a Avenida Alberto Benassi, 200, Parque
dos Laranjais, cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, atendendo às convocações e convites por ofício
do Presidente do CBH - TJ, Prefeito Marcelo Fortes Barbieri, 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
Marcelo Fortes Barbieri Presidente do CBH-TJ, o Prof. Dr. Nemésio Neves Batista Salvador Vice Presidente,
a Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva do CBH-TJ e o Eng. José Jorge Guimarães Secretário
Adjunto. Os membros representantes do segmento Estado (10): Eng.º Heitor Pelaes – DAEE, Eng.ª Érica
Rodrigues Tognetti – DAEE – Secretária Executiva, Eng. José Jorge Guimarães - CETESB, Eng. Jorge Luiz
Carizia - CETESB, Biol.º Jorge Augusto Carvalho Santos – CBRN, Wesley Arradi – SABESP, Geol. José Luiz
Galvão de Mendonça - Sec. Saneamento e Recursos Hídricos, Geol. Osmar José Gualdi – Sec. Saneamento
e Recursos Hídricos, Márcia Cristina Cury Bassoto – Sec. Saúde, Amilcar Marcel de Souza – Fund. Florestal,
Sergio José Pelicolla – ERPLAN. Os membros da Sociedade Civil (09): Prof. Dr. Jozrael Henriques Rezende
– FATEC, Roberto Belluzzo Maia – Sind. Rural de Pederneiras, Prof. Dr. Nemésio Neves B. Salvador –
UFSCar – Vice Presidente, Prof. Dr. Adalberto Farache Filho – UNESP, Rogério do Prado Lima – SEESP,
Walter Barão França – CIESP, Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira – UFSCar, Claudio Bedran –
Instituto Ambiental Planeta Verde e Antonio Carlos Massabni – Conselho Regional de Química. Os
representantes dos municípios, prefeitos municipais (06) Marcelo Fortes Barbieri – Araraquara - Presidente,
José Carlos Vendramini Mineiros do Tietê, Francisco Donizeti dos Santos – Iacanga, Francisco Donizete
Vanzelli – Trabijú, Daniel Camargo – Pederneiras, Marcos Monti – São Manuel. E contando ainda com a
presença de mais 48 convidados. Com a palavra o Presidente Marcelo Fortes Barbieri, iniciando a reunião,
agradece a presença de todos dando as boas vindas, agradece também ao Diretor da UNIP por disponibilizar
o espaço para a realização da Plenária. Abrindo a pauta do dia, o Presidente do Comitê coloca em discussão
a ATA da 52º Reunião Plenária do CBH-TJ. Não houve manifestação. A ATA foi colocada em votação e
aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta, o Prefeito Marcelo Barbieri apresentou a minuta da
Deliberação CBH-TJ 01/2013 que estabelece normas e prazos para inscrição de interessados em elaborar o
Plano de Bacia Hidrográfica do Comitê do Tietê - Jacaré. Explicou que o Plano de Bacia do CBH-TJ vigente
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foi elaborado em 2008 pela Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais – CPTI,
atendendo a Deliberação CRH 62 em Parceria com o IPT, FAI da UFSCar, FIPAI da USP e FACTE da
UNESP. O Plano teria a validade até 2011, porém o CRH prorrogou a validade de todos os Planos de Bacia,
segundo Deliberação CRH 142 de 26-06-2012, pois estava elaborando um novo modelo de Plano de Bacia,
aprovado pela deliberação CRH 146 de 11-12-2012. Disse ainda que o Comitê já havia elaborado a referida
minuta de deliberação e esta havia sido apresentada e analisada por todos os membros da Plenária e das
Câmaras Técnicas. Acatada as sugestões, o Comitê publicou a Deliberação Ad Referendum 02/2013, devido
à urgência do caso. Aberta a palavra para discussões, o Professor José dos Reis Santos Filho disse que o
prazo para inscrição de interessados em elaborar o Plano se encerrava no dia 03/07, no entanto, nenhum
projeto havia sido apresentado até aquela data, disse também que tanto através de audiências públicas,
como em conversas, sentia a necessidade de uma maior reflexão quanto ao processo que irá acompanhar o
trabalho do tomador do plano. Propôs então a alteração do prazo de inscrição de interessados em elaborar o
plano do dia 03 de julho para o dia 31 de julho. Com a palavra a Secretária Executiva manifestou sua
preocupação quanto ao prazo final de aprovação do novo plano, que é dezembro de 2014, para que isso
ocorra, o prazo de inscrição de propostas não poderia ser muito dilatado. O presidente colocou em votação a
proposta de prorrogação de prazo, que foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Professor Jozrael
pediu para que a forma de votação fosse alterada, para que os representantes que fossem contra as
propostas apresentadas pudessem se manifestar. A sugestão foi acatada pelo Presidente. O Sr. Claudio
Bedran sugeriu que as ONGs pudessem ser tomadoras do Plano. O Prefeito Marcelo Barbieri informou que
segundo a Minuta que estava sendo discutida, o solicitante deveria estar enquadrado como tomador do
FEHIDRO, conforme o MPO, portanto não existiam impedimentos para ONGs serem tomadoras. Com a
palavra, o Sr. Heitor Pelaes sugeriu que os itens b, c e d da minuta fossem alterados na mesma proporção,
sugerindo a entrega de Projeto até dia 31-07-2013; o comunicado da análise prévia da documentação e
solicitações de adequações pela Secretaria Executiva do CBH-TJ dia 07-08-2013; a entrega das adequações
da documentação pelos tomadores dia 14-08-2013 e a Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e
Gestão em conjunto com o GT-PRH para escolha do tomador para 16de Agosto de 2013. O Prefeito de São
Manuel manifestou que não havia recebido o cartão de votação. A Secretária Executiva esclareceu que
aquela prefeitura não era membro da plenária no biênio de 2013-2015, porém poderia participar normalmente
das reuniões do Comitê. O Prefeito questionou se foi porque ele não participou da primeira reunião do ano
que ele não era membro, sendo informado que sim, já que a eleição havia ocorrido naquela reunião. O Vice
Presidente, Prof. Nemésio, esclareceu que as prefeituras respondiam a um terço da plenária, não havendo
vagas para todas, existe assim um revezamento natural, então os prefeitos se reúnem e decidem quais
municípios farão parte da plenária para o biênio. O Presidente disse que nosso Comitê possui 12 vagas para
prefeitos titulares e 12 para suplentes, e que na ausência do titular, o suplente vota, mas que embora não
fizesse parte da plenária no biênio, o Prefeito poderia participar das reuniões e solicitar recursos FEHIDRO.
Foi questionado se o representante de prefeito que está ausente não tem direito a voto. O presidente
esclareceu que não, o suplente teria direito a voto. Recuperando a proposta o Presidente colocou a proposta
em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta, foi colocada a discussão a
minuta de Deliberação CBH-TJ – 02/2013 de 28-06-2013 que Aprova transferência de recursos de
investimento do FEHIDRO 2012 deste Comitê para o Comitê de Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema,
informando que a Câmara Técnica de Educação Ambiental irá escolher os nove membros que participarão do
Diálogo. Colocada em votação, a minuta foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a Pauta, o
Presidente expôs a minuta de Deliberação CBH – TJ 03 / 2013 de 28-06-2013 que define as prioridades de
investimento do CBH-TJ no ano de 2013 e dá outras providências, enfatizando o Artigo 5° da minuta que
estabelece a data 19-07-2013 para que os tomadores priorizados apresentem documentação complementar à
Secretaria Executiva do CBH – TJ. Com a palavra o Sr. Heitor Pelaes expõe que foi realizada uma reunião
com todas as Câmaras Técnicas para a pontuação dos projetos de acordo com os critérios do CBH-TJ e
outra reunião com a Câmara Técnica de Planejamento e Gestão e coordenadores das demais Câmaras
Técnicas para distribuir os recursos do FEHIDRO à ordem priorizada. Disse ainda que esse ano a UGRHI 13
recebeu recursos acima do usual devido a cancelamento de projetos em anos anteriores, justificando que
todos os solicitantes foram atendidos. O Prefeito de Araraquara colocou em votação a minuta de Deliberação
CBH – TJ 03 / 2013 que foi aprovada por unanimidade. Em assuntos gerais o Presidente passou a palavra
para a Secretária Executiva que apresentou o I Intradiálogo da Bacia do Comitê do Tietê - Jacaré, evento
idealizado durante trabalhos em grupo com a participação dos subsidiados pelo comitê e pessoas das
diretorias de ensino da Bacia no X Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos com os
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objetivos principais de fortalecer e ampliar a participação do CBH-TJ no Diálogo Interbacias e aumentar a
abrangência das ações de educação ambiental com ênfase em recursos hídricos. Informou que o evento
ocorrerá no dia 09 de Agosto na FATEC-Jaú, agradecendo a FATEC em nome do Prof. Jozrael por acolher
mais um evento do Comitê e informou que as inscrições para os trabalhos já poderiam ser feitas através dos
e-mails geambiental@araraquara.sp.gov.br com cópia para comitetj@yahoo.com.br. Com a palavra o Prof.
Jozrael informou que o Instituto Pró-Terra está elaborando o Plano de Restauração Florestal da UGRHI 13,
que visa eleger as áreas de micro bacias prioritárias para Restauração Florestal e no dia 27 de Setembro
será organizado um grande workshop onde serão discutidas as áreas prioritárias pela manhã e no período da
tarde será apresentada uma minuta de deliberação para definir critérios de pontuação para projetos de
restauração florestal, enfatizando a importância da participação dos membros das Câmaras Técnicas de
Recursos Naturais, Planejamento e Gestão e Educação Ambiental, informando que as demais câmaras
também serão convidadas. Disse também que será fundamental a participação de representantes das
autarquias que trabalham com mananciais de abastecimento, secretários de meio ambiente das prefeituras,
as ONGs, os representantes das universidades que trabalham com restauração florestal. Informou que foram
realizadas quatro audiências públicas, nos municípios de Jaú, Brotas, Araraquara e Bauru, e que é importante
que o trabalho final seja referendado pelo Comitê para que se possa evoluir nessa questão, lembrando que
essa é a prioridade número um no Plano de Bacia vigente. Com a palavra o Presidente disse que esse
trabalho é muito importante e que o convite oficial será devidamente encaminhado pelo Comitê. Com a
palavra o Prof. Bernardo questionou sobre a Conferência Regional do Meio Ambiente que é o assunto
seguinte da pauta. O Presidente diz que a Conferência é muito importante para garantir nossa participação na
Conferência Estadual e, por conseguinte, na Conferência Nacional do Meio Ambiente. Realizaremos a nossa
Conferência Regional nos dias 20 e 21-08-2013 e, para tanto, é preciso montar uma Comissão Organizadora
que deve ser composta pela Sociedade Civil, Poder Publico e Empresariado, assim como a Convocatória por
parte da Presidência do Comitê. A Comissão Organizadora definirá o local de realização. O Presidente
informa que no evento serão eleitos trinta e três Delegados para a Conferência Estadual, cinco propostas de
ação para cada um dos quatro eixos temáticos – Produção e Consumo Sustentável, Redução dos Impactos
Ambientais, Geração de Emprego e Renda e Educação Ambiental –, totalizando vinte propostas que serão
levadas ao evento estadual por nossos Delegados eleitos. Com a palavra a Eng.ª Érica, Secretária Executiva,
informa que a Comissão Organizadora deve ter a mesma proporção da Conferência Nacional, sendo para
este Comitê uma comissão de nove pessoas: três membros da Sociedade Civil, um membro do
Empresariado e cinco membros do Poder Público, nesse último grupo deverão constar membros do CBRN,
Educação Ambiental e Secretaria Executiva do CBH-TJ, visando integrar os membros da Bacia como um
todo. Continuando, diz que os interessados podem já podem se manifestar para composição da Comissão
Organizadora, tendo em vista o tempo escasso para a montagem do evento e informa o endereço eletrônico
da Conferência Nacional para quem desejar mais informações – www.conferenciameioambiente.gov.br. O
Presidente Marcelo Barbieri questiona se todos estão de acordo com essa distribuição de membros na
Comissão Organizadora e coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade. Um representante da
Prefeitura Municipal de Bauru questiona a necessidade de realizar uma conferência municipal, tendo em vista
que seu município já organiza a sua conferência do meio ambiente. A Secretária Executiva Érica Rodrigues
Tognetti diz que a nossa UGRHI tem direito a eleger trinta e três delegados, seria interessante que delegados
eleitos em Bauru fizessem parte da Conferência Regional, já levando demandas do município. Com a palavra
o Sr. José Reis Santos Filho, Secretário do Meio Ambiente de Araraquara, diz que o município de Araraquara
passa pela mesma situação, possui o decreto de criação da conferência. Porém, a eleição de delegados
válida para a estadual será a regional. Diante disso, a Prefeitura decidiu manter o evento como Conferência
Livre de Araraquara, o que é permitido pelo regulamento nacional. Será então um evento preparatório do
município de Araraquara para a Conferência Regional de Meio Ambiente. O presidente Marcelo Barbieri diz
que é importante que os municípios se preparem para participar de evento e já levem suas demandas
preparadas. O Secretário Adjunto José Jorge Guimarães diz que as Conferências realizadas pelos municípios
de maneira alguma são concorrentes à Conferência Regional, mas sim suplementares. Então, não há
necessidade de suspender o evento no município, principalmente se pensarmos que quanto mais a
população participa melhor é para o diagnóstico da bacia. Com a palavra o Presidente Marcelo Barbieri
informa que o tema da Conferência é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e terá quatro eixos de
discussão: produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, geração de emprego e
renda e educação ambiental. Continuando, solicita que os interessados se manifestem e sugere o nome da
Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti, Secretária Executiva do CBH-TJ, para compor a Comissão. O Secretário de
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Meio Ambiente Sr. José Reis Santos Filho deseja participar da comissão principalmente oferecer sua
experiência em Araraquara com as Conferências da Cidade e a elaboração da Conferência Livre de
Araraquara, oferecendo também um apoio logístico por parte da Prefeitura Municipal. Continuando, o
Presidente Marcelo Barbieri pergunta se há algum interessado na área de Educação Ambiental e cita os
inscritos no segmento Poder Público: Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti – DAEE, Biol. Jorge Augusto de
Carvalho Santos – CBRN, Prof. José Reis Santos Filho – Prefeitura de Araraquara, André Trevizoli Martins –
CETESB, Claudio Sampaio – Prefeitura de Bauru; Sociedade Civil: Guilherme Marson Moya – Instituto PróTerra, Bernardo Arantes do Nascimento Teixeira – UFSCar, um representante a ser indicado pelo Instituto
Ambiental Planeta Verde; Empresariado: Débora R. Tavanti – CIESP. São nove membros responsáveis pela
organização da Conferência Regional. O Presidente Marcelo Barbieri ainda sugere que a Eng.ª Érica
Rodrigues Tognetti seja a coordenadora da Comissão por ser Secretária Executiva do CBH-TJ e já estar
envolvida no processo. Coloca em votação a formação da Comissão e é aprovada por unanimidade. Também
referenda a data de realização e local, ficando estabelecidos os dias 20 e 21-08-2012 no Centro de
Convenções de Araraquara – CEAR. Com a palavra o representante do Instituto Ambiental Planeta Verde
Cláudio Bedran diz que considera importante e que gostaria que fosse construída uma sede própria do
Comitê no DAEE e que ele está nessa luta há mais de vinte anos. Também questiona as Universidades e
Faculdades com a UFSCar, a UNESP e FATEC serem enquadradas como Sociedade Civil no âmbito do
nosso Comitê, uma vez que possuem orçamento próprio. Com a palavra o Presidente Marcelo Barbieri diz
que esses são assuntos que podem ser discutidos em outra reunião convocada com esta pauta e depois que
fossem feitas as pesquisas sobre o assunto. Continuando, informa que encerrada a pauta do dia convida a
Sra. Lúcia Souza e Silva Especialista Ambiental da Coordenadoria de Planejamento Ambienta da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente para realizar sua apresentação a respeito do zoneamento Ecológico Econômico
do Estado de São Paulo. A Sra. Lúcia agradece a oportunidade de apresentar o Zoneamento e demonstrar
com está sendo idealizado e posto em prática. Realizada a apresentação é aberto um espaço para debate. O
Presidente Marcelo Barbieri diz que é um assunto de bastante complexidade que abrange várias áreas da
sociedade. Sanadas as dúvidas a respeito da apresentação, e não havendo mais a se tratar, o Presidente
encerrou a Reunião Plenária do CBH-TJ desejando a todos um bom retorno, agradecendo à UNIP pela
cessão do espaço e a presença de todos.
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