
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 19/12/2014 em 1 

ARAÇATUBA- SP 2 

 3 

De acordo com a Lei 7663/91, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2014, realizou-se a 4 

Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h 5 

(nove  horas), nas dependências  da AEAN – Rua Antonio Pavan, 75 – Araçatuba SP; convocada 6 

conforme Edital Of. CBH-BT 071/2014 divulgado a todos os membros do Comitê e demais 7 

interessados, por e-mail e via A.R, e publicado no Jornal A Folha da Região, conforme a 8 

seguinte agenda: Deliberação sobre o Critérios para os financiamentos do Orçamento do 9 

FEHIDRO 2014; DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 135/2014 de 19/12/2014 - Aprova o RELATÓRIO DE 10 

SITUAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS de 2014 – ano base 2013 da Bacia Hidrográfica do Baixo 11 

Tietê; Outros temas de interesse do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi 12 

composta por: Presidente e prefeito de Guararapes Edenilson de Almeida; Eng. Luiz Otávio 13 

Manfré - Secretário Executivo; Eng. Kleber Wilson Marques – SEESP – representando a 14 

Sociedade Civil e o Eng. José Benites de Oliveira (CETESB), representando o Secretário 15 

Executivo Adjunto e, por fim, o Prefeito de Araçatuba Aparecido Serio da Silva, que precisou se 16 

retirar em seguida. Na sequencia, o Secretário Executivo informou as presenças de: 20 17 

prefeitos, sendo 11 membros eleitos ou 74% do segmento; 18 membros do Estado, sendo 12 18 

membros eleitos, representando 80% do segmento; 15 membros da Sociedade civil, sendo 7 19 

membros eleitos, representando 50% do segmento e, mais 60 outros convidados em geral. 20 

Aberta a reunião o Eng. Manfré explicou que foram enviados por e-mail todos os documentos 21 

que seriam analisados nesta assembleia. Passou a palavra ao Sr. Edenilson de Almeida, prefeito 22 

de Guararapes e presidente do Comitê que fez saudações disse que a reunião é importante 23 

para definir como serão os critérios para utilização dos recursos financeiros do Fehidro, com 24 

democracia, como tem sido todos os anos. Disse das dificuldades de se reunir no final de ano, 25 

que todos os prefeitos têm compromissos em suas cidades, como formaturas, e outros, mas 26 

temos que priorizar o que é mais urgente, e a água hoje é o fator mais importante, 27 

principalmente pela crise hídrica que estamos passando; informou sobre os problemas que 28 

Guararapes enfrentou com a falta de chuva. Agradeceu a presença de todos nesta sexta feira.  29 

Na sequencia usa a palavra o Eng. Kleber para suas considerações iniciais e cumprimentos; da 30 

mesma forma faz o Eng. Benites / CETESB e volta palavra para o Eng. Manfré que convida 31 

demais prefeitos para se sentarem à mesa. Disse que a crise hídrica tem sido um ciclo nocivo e 32 

novo para a região; informou que no período hídrico de outubro a março, nos últimos cinco 33 

anos a precipitação caiu em 50%, ou seja, que de outubro de 2009 a março de 2010 choveu 34 

1500m; 2010-2011: 1139 mm; 2011-2012: 1173 mm; 2012-2013 865 mm e outubro de 2013 a março 35 

de 2014 choveu apenas 748 mm. Isso é histórico e pode ser que ainda este 2015 seja pior ainda, 36 

porque outubro só choveu 25 mm. Lembrou que todos os problemas com a falta de água 37 

fatalmente cairão no Comitê. Na sequencia, solicita a inversão da pauta e abre espaço para o 38 

biólogo Cruz fazer explanação sobre o projeto de conhecimento dos mananciais de 39 

abastecimento – Diagnóstico dos Mananciais de Abastecimento Publico ( Gonzaga – 40 

Promissão, Frutal – Guararapes, Lambari – Avanhandava, Baixotes – Birigui e Baguaçu – 41 

Araçatuba).  Usou o tempo de 30 minutos e respondeu questões apresentadas, deixando a 42 

palestra à disposição de todos. Apresentou o relatório de situação, qualidade das águas, plano 43 

de proteção. Na sequencia a bióloga Camila fez-se explanação sobre o trabalho que vem sendo 44 

realizado no Assentamento Reunidas e Promissãozinha, um trabalho extenso na zona rural. 45 

Explicou e respondeu questões apresentadas pela plateia e deixou a palestra para todos. Falou 46 

sobre a situação real do saneamento rural, fossas negras, disposição inadequada dos resíduos 47 

sólidos, app sem vegetação, inexistência de programa ambiental rural, mostrou ações de curto 48 

e médio prazos; recuperação de nascentes, conservação das reservas legais, drenagem, etc. 49 

Na sequencia, o Arquiteto Bachiega fez apresentação sobre a Revisão do Plano de Metas do 50 

Plano de Bacia da Bacia do Baixo Tiete, durante 45 minutos. Essa apresentação já tinha sido 51 

enviada para todos os membros anteriormente e ficou a disposição de todos. Falou das 52 



Diretrizes Gerais com enfoque nos pequenos municípios da margem direita do Tiete, proteção 53 

e conservação dos mananciais superficiais; melhorais nas instalações dos sistemas de 54 

saneamento; cadastro de usuários; inventario do sistema; eficiência nos tratamentos de 55 

esgotos; implantação do sistema de coleta seletiva; redução da produção de lixo, plano de 56 

macro drenagem; pontos de alagamentos; falou das 5 grandes  áreas temáticas do Plano 57 

Estadual que foram refletidas no Plano do Baixo Tiete; falou dos programas, linhas temáticas, 58 

linhas dos projetos, as metas, os custos, os investimentos, as prioridades para 2015-2019 e 59 

2016-2029. Assim discorreu sobre todas as metas e prioridades de investimentos para cada ano 60 

e ação. A Sra. Debora Riva, representante da FIESP interpelou se estávamos aprovando o 61 

Plano de Metas, porque tinha sugestões a fazer para o programa de investimentos; considerou 62 

que tinha que ter maiores detalhamentos. O arq. Bachiega disse que poderia ser feito mais 63 

uma oficina para fechar esses detalhes e convocar uma assembleia para aprovação. A Sra. Vera 64 

do DAEP informou que a CT-Saneamento não conseguiu se reunir para analisar 65 

detalhadamente a Deliberação proposta de critérios, embora seja a mesma desde 2009. 66 

Solicitou que constasse um artigo em que todos os projetos apresentados seguissem o que 67 

está no Plano de Metas aprovado nesta assembleia. Após colocação em votação foi aprovado 68 

por unanimidade e dessa forma foi aprovada também a Deliberação 138 de 19/12/2014 – Aprova 69 

o Plano de Metas concluindo o Plano de Bacia do Baixo Tietê. O Sr. Bachiega relatou fato 70 

ocorrido com a Associação dos Engenheiros de Penápolis, onde receberam um telefonema de 71 

um senhor de Alagoas que estava hospitalizado em São Paulo e que encontrou na porta de sua 72 

casa um malote do Banco do Brasil com documentos do Fehidro e quando a Associação 73 

contatou o Agente Técnico este disse que o malote havia sido roubado do correio, mas não 74 

tinha avido o tomador. Teve que mandar buscar o malote na casa do senhor e levar até o 75 

Agente Técnico para continuidade., onde tinha dois projetos da Associação e um da Prefeitura 76 

de Suzanapolis. Vera fez relato também de que projetos são cadastrados e depois cancelados 77 

sem justificativas. O Presidente disse que deveríamos levar ao conhecimento do Presidente do 78 

CRH todos esses problemas. Na sequencia houve proposta do Sr Edimar para que as 79 

solicitações fossem entregues em envelopes lacrados e separados, parte técnica e parte 80 

administrativa. O Arq. Bachiega disse que isso burocratizaria demais o comitê e os maiores 81 

prejudicados seriam os pequenos municípios. Que o Comitê foi criado para resolver os 82 

problemas dos recursos hídricos e ajudar os municípios a sanear esses entraves. A proposta foi 83 

rejeitada.  O eng. Manfré explica que a assembleia é ordinária e delibera sobre os critérios de 84 

financiamentos para o exercício de 2015. Disse que a deliberação é semelhante à do ano 85 

passado, mas que existem duas solicitações de emendas que serão apresentadas pelo Kleber 86 

Marques em nome da Câmara Técnica de Recursos Naturais e outra que será apresentada pelo 87 

Jefferson Rabal em nome da Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental. O eng. Kleber 88 

expõe e sugere que as solicitações de financiamentos sejam feitas em envelopes fechados 89 

semelhante a de um edital. Explicou, tirou duvidas e por fim, após ampla discussão, a matéria 90 

foi rejeitada pelo plenário. Após, o mesmo fez o Sr. Jefferson, que apresentou proposta de que 91 

todos os financiamentos do Fehidro deveriam ter uma porcentagem declarada para educação 92 

ambiental sobre o objeto financiado. Após ampla discussão e principalmente pelo fato da 93 

dificuldade operacional entre os agentes técnicos, pois mistura, por exemplo, obra com 94 

educação ambiental, necessitando dois agentes técnicos distintos, a matéria foi rejeitada e 95 

deverá ser mais bem apresentada no futuro.  Desta forma ficou aprovada a DELIBERAÇÃO 96 

CBH-BT nº 136/2014 de 19/12/2014 que define CRITÉRIOS para apresentação, avaliação e 97 

hierarquização de projetos para o ORÇAMENTO FEHIDRO 2015 e dá outras providências, cujo 98 

teor está anexado a esta Ata. Em seguida foi apresentado o Relatório de Situação 2014, que é 99 

bastante semelhante ao de 2013, como não houve manifestação, foi aprovada por 100 

unanimidade a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 135/2014 de 19/12/2014 - Aprova o RELATÓRIO DE 101 

SITUAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS de 2014 – ano base 2013 da Bacia Hidrográfica do Baixo 102 

Tietê, cujo teor está anexado a esta Ata. Na sequencia foi apresentada a Deliberação Ad 103 

Referendum CBH-BT nº 134/2014, cuja matéria foi apresentada na Assembleia do dia 03/06/2014 104 



no SINBI – Birigui, e que reitera o teor da Deliberação CBH-BT nº 124/2013, sobre a implantação 105 

do CGR-Guatapará em Araçatuba, a qual foi aprovada por todos. Em seguida foi apresentado o 106 

calendário eleitoral para renovação do plenário e diretoria do Comitê para o período 2015/2017, 107 

sendo aprovada a Deliberação CBH-BT nº 137/2014 de 19/12/2014 que formaliza calendário e 108 

constitui Comissão Eleitoral para as eleições do CBH-BT, para o mandato 2015/2017 e dá outras 109 

providências. Em seguida o presidente Edenilson lembrou com muito pesar o falecimento de 110 

nosso respeitável colega MARCOS MARTINS VILLELA, primeiro vice-presidente do Comitê da 111 

Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, membro do Comitê Marcos,  idealizou obras como o Yacht 112 

Club de Araçatuba, Condomínio Paquetá, Condomínio Ventura, Hotel Lago Dourado, mas sua 113 

maior obra foi a participação social e o compromisso para mudar o mundo para melhor; disse 114 

que foi uma figura humana extraordinária, impar incansável na luta pelo desenvolvimento da 115 

região de Araçatuba, de nossas águas e de nossa terra. Expressou, em nome do Comitê, as 116 

condolências para seus familiares e amigos e o eterno agradecimento por suas contribuições. 117 

Em seguida desejou um feliz natal e próspero ano novo para todos, agradeceu especialmente 118 

as Câmaras Técnicas; solicitou que a secretaria executiva preparasse a agenda do processo 119 

eleitoral para março de 2015. Assim deu por encerrada a Assembleia, sendo que a Ata será 120 

publicada no site www.sigrh.sp.gov.br e o extrato no Diário Oficial. Edemilson de Almeida – 121 

Presidente, Eng. Luiz Otávio Manfré – Secretário Executivo. 122 

http://www.sigrh.sp.gov.br/

