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Saneamento e Recursos Hídricos
COORDENADORIA DE RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ- JACARÉ
Ata da 54ª Reunião Plenária do CBH - TJ, de 16-12-2013

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê - Jacaré, de acordo com a Lei n 7663 de 30/12/91,
realizou a 54ª Reunião Plenária para tratar de vários assuntos de interesse do CBH – TJ, quando
foi lavrada a seguinte Ata. No dia 16-12-2013, nas dependências do Auditório do Comfort Hotel
Araraquara, atendendo às convocações por ofício do Presidente reuniram-se em Sessão Pública
os Membros 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, o Prof. Dr. Nemésio Neves Batista Salvador Vice Presidente, a Eng.ª
Érica Rodrigues Tognetti Secretária Executiva e o Eng. José Jorge Guimarães Secretário Adjunto.
Estiveram presentes seis representantes do Estado, sete membros da Sociedade Civil e sete
Prefeitos Municipais. Com a palavra o Presidente Marcelo Fortes Barbieri, abrindo a pauta do dia,
coloca em discussão a Ata da 53º Reunião Plenária, aprovada por unanimidade. Seguindo a
pauta, o Presidente passou a palavra para o Biol. Jorge Augusto de Carvalho Santos para
apresentação da Minuta de Deliberação que altera a Deliberação CBH-TJ 07/09. O Sr. Jorge
explica a base teórica para alteração dos critérios e diz que a avaliação será expressamente
ligada ao Relatório de Situação, definindo as prioridades da UGRHI anualmente. Sr. Amílcar,
representante da Fundação Florestal na Plenária, expressa sua preocupação se os novos critérios
de pontuação poderiam diminuir os recursos para recuperação florestal. Continuando, o
Presidente Marcelo Barbieri sugere que a colocação seja anotada e depois retomada quando da
apresentação do item 5 da pauta que trará a minuta de deliberação: Critérios para Pontuação das
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Solicitações de “Projetos Executivos de Restauração Florestal de Matas Ciliares/Nascentes”.
Acatada a sugestão a reunião prossegue com a apresentação dos novos critérios. O Biol. Jorge
Augusto diz que na nova deliberação consta que todos os projetos serão avaliados da mesma
forma. Diz que as mudanças são principalmente para tentar que o Comitê oriente melhor as
ações. Dando continuidade o presidente pede que a Plenária não delibere ainda e ouça a
apresentação da Sr. Amílcar e depois sejam deliberadas as duas minutas. Com a palavra o Sr.
Amílcar apresenta o Plano de Restauração Florestal que visa orientar e melhorar os investimentos
de recursos FEHIDRO para esta área. Colocada em votação a Minuta de deliberação CBH-TJ
06/2013 “Critérios para pontuação das solicitações de Projetos Executivos de Restauração
Florestal de Matas Ciliares/Nascentes” a mesma é aprovada por unanimidade. Continuando,
coloca em votação a Minuta de Deliberação que altera a Deliberação CBH-TJ 05/13 quanto à
divisão de recurso por grupo e anexos que também é aprovada por unanimidade. Continuando,
diz que precisará se ausentar e passa a coordenação da mesa diretora para seu Vice-Presidente
Prof. Dr. Nemésio Batista, para continuar com a pauta do dia, que convida o Coordenador da
Câmara Técnica de Educação Ambiental, Sr. Valter Iost Teodoro, para apresentar a Minuta de
deliberação que define prioridade de investimento referente à Educação Ambiental do CBH-TJ no
ano de 2014. Com a palavra Sr. Valter apresenta a Minuta que visa à demanda induzida para
projeto de elaboração de Plano Diretor de Educação Ambiental no âmbito da nossa bacia, uma
necessidade nascida dos compromissos assumidos pelo Colegiado no Plano Estadual de
Recursos Hídricos de entregar até 2015 o nosso Plano Diretor de EA. Apresenta um histórico de
reuniões da CT-EA e de suas ações no último ano. Colocada em votação, é aprovada por
unanimidade. Continuando, passa para o próximo item da pauta que é a discussão da deliberação
que estabelece prazos para apresentação de solicitações ao Comitê. Com a palavra a Secretária
Executiva Eng.ª Érica Rodrigues Tognetti diz que é uma ação de praxe formalizar o prazo de
entrega de projetos, que sempre se dá na primeira sexta-feira de fevereiro e desta vez cairá no dia
sete de fevereiro de 2014. Com exceção para os projetos de Educação Ambiental, cuja data limite
se fixa em 07-03-2014 de acordo com a deliberação que acabamos de votar. O Vice-Presidente
Nemésio coloca a deliberação em votação e é aprovada por unanimidade. Continuando, em
assuntos gerais, a Secretária Executiva Eng.ª Érica apresenta o andamento do processo de
instalação da Cobrança pelo Uso da Água no CBH-TJ. Diz estamos na fase do Plano de
Divulgação, apresenta o material já produzido e o que será distribuído, assim como o vídeo
institucional, e agradece ao Eng. Heitor Pelaes pelo seu grande empenho e auxílio na campanha
de divulgação. São sugeridas alterações pelo Vice-Presidente e pelo representante do
DAAE/Araraquara, além de outras. Discutidas e realizadas as alterações do material de
divulgação o assunto é encerrado. Não havendo mais a se tratar, o Vice-Presidente encerrou a
Reunião Plenária do CBH-TJ desejando a todos um bom retorno, agradecendo a presença de
todos.
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