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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 03/06/2014 em BIRIGUI- SP 1 
 2 
De acordo com a Lei 7663/91, aos três dias do mês de junho de dois mil e quatorze, realizou-se a Assembleia 3 
Geral Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove  horas), nas 4 
dependências  do SINBI – Sindicado das Industrias do Calçado de Birigui, Rua Roberto Clark, 460, Birigui; 5 
convocada conforme Edital Of. CBH-BT 020/2014 divulgado a todos os membros do Comitê e demais 6 
interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: Deliberação sobre o Parecer da CT- 7 
Planejamento e Avaliação: propostas de financiamentos para o Orçamento FEHIDRO 2014 e outros temas de 8 
interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi composta por: Presidente e prefeito 9 
de Guararapes Edenilson de Almeida; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário Executivo;  Sr. Samir Nakad 10 
representando a Sociedade Civil e o Eng. José Benites de Oliveira (CETESB),  representando o Secretário 11 
Executivo Adjunto. Na sequencia, o Secretário Executivo informou as presenças de: 17 prefeitos, sendo 14 12 
membros eleitos ou 93% do segmento; 16 membros do Estado, sendo 11 membros eleitos, representando 73% 13 
do segmento; 25 membros da Sociedade civil, sendo 8 membros eleitos, representando 53% do segmento e, 14 
mais 42 outros convidados em geral. Na sequencia o presidente usou da palavra para a abertura e as boas 15 
vindas, agradeceu a presença de todos, disse que o Comitê faz seu trabalho democrático, falou sobre sua 16 
visita ao Rio de Janeiro, acompanhado de alguns prefeitos como o Julio de Sud, Marcos de Valparaiso e 17 
outros para visitar o projeto “Lixo Zero”; falou da tecnologia relevante onde em um local como esta sala 18 
podem ser processados 100 t/dia, mas existe dificuldades para os pequenos municípios implantarem por 19 
causa da distancia. Falou que Guararapes está implantando um triturador de resíduos de construção e que 20 
está sendo licenciado na CETESB, agradeceu ao SINBI em nome do Samir Nakad que em seguida usou a 21 
palavra para cumprimentar a todos e colocar o Sindicato à disposição e disse que esperava grande 22 
participação da Sociedade Civil. Em seguida usou a palavra o Eng. Benites para dizer da importância do 23 
cuidado com os resíduos de construção e que a CETESB está fiscalizando esses depósitos e parabenizou o 24 
Prefeito Edenilson. Em seguida o Eng. Manfré disse que pela segunda vez em 20 anos se altera o dia da 25 
assembleia que estava marcada para o dia 30 de abril e passou para o dia 03 de junho por causa de atrasos na 26 
divulgação dos valores a serem financiados e que tivemos reuniões das Camaras Tecnicas até o ultimo dia. 27 
Pediu a palavra o Sr. Miguel Ribeiro para que o Secretário Executivo explicasse sobre as discussões com 28 
relação à Deliberação CRH 90 que trata da cobrança dos recursos hídricos. Falou que estava na pauta do CRH 29 
de dezembro de 2013 a votação da nova redação da deliberação 90, mas que os Comitês reunidos em São 30 
Pedro, solicitaram ao Presidente do CRH que retirasse da pauta, o que foi feito. A partir daí os Comitês 31 
fizeram 3 reuniões em Piracicaba e apresentou um substitutivo. Mas com a mudança da coordenação da CT-32 
Cobrança do CRH, essa discussão será feita juntamente com todos os Comitês. Disse que o grande problema 33 
é o X-13 da transposição; falou do canal de Pereira Barreto; disse que a transposição do Cantareira é feita pela 34 
SABESP e não pelo Comitê do Alto Tiete. E dessa maneira, como haverá reunião da CT-Cob com todos os 35 
Comitês, não há mais necessidade de moção do Comitê. Em seguida disse que a ultima Ata foi aquela 36 
referente aos critérios e o presidente colocou em votação a necessidade de leitura da mesma, sendo que a 37 
assembleia aprovou a dispensa. Em seguida passou a palavra ao Arquiteto Bachiega para discorrer sobre a 38 
revisão do Plano de Bacia e disse que teremos que alterar os critérios para adequar às novas metas que 39 
constarão do Plano de Bacia. Bachiega disse da importância do trabalho de revisão do Plano de Metas; que 40 
não está revisando o Plano todo, ou seja os diagnostico que constam do Plano de 2009 são os mesmos; que 41 
as ações que constavam do Plano anterior eram muito genéricas e que se precisa trazer para a realidade mais 42 
próxima dos municípios, ou seja metas com o pé no chão. Disse que os municípios têm muitas dificuldades de 43 
gestão do saneamento básico; que o objetivo é fazer com que as metas fossem exequíveis e financiáveis pelo 44 
FEHIDRO e pelo resultado da cobrança. Disse que o Plano de 2009 tem pouca eficácia; falou das etapas e dos 45 
processos de desenvolvimento dos trabalhos; apresentou os resultados parciais; disse que apenas metades 46 
dos municípios participaram das oficinas especificas e que aqueles que não participaram foram visitados pela 47 
equipe de trabalho; e que provavelmente em dezembro deste 2014 apresentará o resultado final para 48 
aprovação. Tomou a palavra o prefeito de Coroados para dizer que deveria reservar recursos para atender os 49 
projetos demandados pelos pequenos municípios; informou que faz um ano e meio que é prefeito e somente 50 
agora soube da existência de um Plano de Macro Drenagem de Coroados. Disse que está preocupado com a 51 
qualidade dos rios de seu município e quer saber quanto já foram aplicados pelo Comitê em cada município 52 
da Bacia. O Eng. Manfré voltou a falar sobre a necessidade de alteração dos critérios para atender as 53 
necessidades dos municipios, mas devemos esperar a finalização da revisão do Plano de Bacia. O presidente 54 
Edenilson informou que nesta questão da crise hídrica, o gestor tem que ter coragem politica para enfrentar 55 
os problemas. Disse que chamou a imprensa para comunicar que Guararapes iria ter que fazer um 56 
racionamento de água e que após as explicações, a população entendeu e participou e que a crise hídrica 57 
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atinge a todos igualmente. O Sr. Miguel Ribeiro parabenizou o prefeito de Guararapes pelos investimentos na 58 
recuperação da captação superficial. O secretário Executivo fez a leitura de todos as solicitações 59 
apresentadas, explicando aquelas que foram rejeitadas e por fim, daquelas que estavam aptas a receberem 60 
financiamentos. Explicou que muitos projetos já tinham sido apresentados no ano anterior e que não foi 61 
possível contratar, por isso estavam sendo reapresentados. O presidente disse que esteve em reunião com o 62 
Tribunal de  Contas e que o mesmo estará fiscalizando a arrecadação e a aplicação dos recursos da cobrança. 63 
Por isso temos que pagar, que não podemos ter inadimplência quanto a isso. O prefeito Julio de Sud 64 
Mennucci disse que municípios de maior porte tem melhores condições de apresentarem projetos de 65 
qualidade e perguntou se era possível o Comitê contratar uma empresa que fizesse um Projeto Guarda Chuva 66 
para realização de serviços para os municípios. O presidente solicitou que todos os municípios fizessem uma 67 
relação de suas necessidades e dificuldades e se comprometeu a leva-las ao presidente do CRH para que 68 
possa se chegar a uma solução, principalmente com a forma de contratação dessas empresas. O secretario 69 
executivo voltou a solicitar a participação dos municípios na revisão do Plano de Bacia. O Sr. Samir Nakad 70 
disse que a inadimplência é um fato grave, pois aqueles que não pagam são maus exemplos para aqueles que 71 
pagam certo. A Sra. Vera Nogueira usou a palavra para dizer que como coordenadora da CT-Saneamento 72 
encontrou muitas dificuldades em analisar os pleitos; exemplificou com a solicitação da Prefeitura de Brauna 73 
que necessitava projetos na área de abastecimento e isso não consta dos manuais. Disse ainda que o Comitê 74 
sabe que determinados municípios necessitam de investimentos na área de recursos hídricos mas que os 75 
gestores fazem pedidos em outras áreas. Por isso deve-se priorizar as demandas induzidas. Neste sentido o 76 
Prefeito Marcos de Valparaiso disse que o Comitê precisa aplicar mais em demandas induzidas por que ele 77 
sabe o que os municípios precisam. Em seguida como não houve mais manifestação a respeito do Parecer da 78 
CT-Planejamento e Avaliação, DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 133/2014 de 03/06/2014. Aprova solicitações de 79 
financiamentos para empreendimentos com recursos do Orçamento FEHIDRO 2014.O Comitê da Bacia 80 
Hidrográfica do Baixo Tietê, considerando a liberação de recursos pelo SECOFEHIDRO ao CBH-BT para o 81 
exercício de 2014 no montante de R$ 6.056.779,80 - incluindo já os Empreendimentos Cancelados de anos 82 
anteriores - reunido em Assembleia Extraordinária, realizada no dia 03/06/2014, na cidade de Birigui, após 83 
analisar os Relatórios das Câmaras Técnicas que foram baseados nos critérios próprios do CBH-BT, bem como 84 
no MPO em vigência, e em demais deliberações do CRH e SECOFEHIDRO, recomenda a aplicação de recursos 85 
financeiros do FEHIDRO para projetos, obras e serviços, no valor de R$ 6.056.779,80, que  foi aprovada por 86 
unanimidade. Após, o presidente deu por encerrada a presente assembleia e solicitou que fosse dada a 87 
destinação oficial, tanto da Ata como das deliberações. 88 


