
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 19/11/2015 em 1 

ARAÇATUBA- SP 2 

 3 

De acordo com a Lei 7663/91, aos dezenove dias do mês de novembro de 2015, 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 de OF- CBH-BT nº 039 / 2015- Circular divulgado a todos os membros do Comitê 7 

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

a seguinte agenda: Deliberação sobre CRITÉRIOS de financiamentos do Orçamento FEHIDRO 9 

2016 , Deliberação sobre Plano de Aplicação dos valores da Cobrança pelo Uso dos Recursos 10 

Hídricos, Deliberação sobre o Plano de Metas como atualização do Plano de Bacia do Baixo 11 

Tietê, Deliberação Ad Referendum, Deliberação sobre Relatório de Situação dos Recursos 12 

Hídricos 2015, Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa 13 

diretora foi composta por: Presidente e prefeito de Penápolis Célio José de Oliveira; Vice-14 

presidente Eng. Petrônio Pereira Lima, representante da Sociedade Civil pelo SIRAN, Eng. Luiz 15 

Otávio Manfré - Secretário Executivo e o Eng. José Benites de Oliveira (CETESB), como 16 

Secretário Executivo Adjunto. Na sequencia, o Secretário Executivo informou que se trata da 17 

terceira assembleia do ano, normalmente é uma assembleia mais técnica, anunciou as 18 

presenças de: 13 prefeitos, sendo 11 membros eleitos ou 54% do segmento; 11 membros do 19 

Estado, sendo 12 membros eleitos, representando 80% do segmento; 15 membros da 20 

Sociedade civil, sendo 13 membros eleitos, representando 87% do segmento e, mais 55 outros 21 

convidados em geral. Aberta a reunião o Eng. Manfré explicou que foram enviados por e-mail 22 

todos os documentos que seriam analisados nesta assembleia. Informou que seria lida a Ata da 23 

Assembleia passada, realizada em Penápolis com a distribuição dos recursos Fehidro 2015. O 24 

plenário decidiu por não ler, uma vez que a mesma estava disponibilizada. Passou a palavra ao 25 

Sr. Celio de Oliveira, prefeito de Penápolis e presidente do Comitê que fez saudações disse que 26 

a reunião é importante para definir como serão os critérios para utilização dos recursos 27 

financeiros do Fehidro, com democracia, como tem sido todos os anos, agradeceu a presença 28 

de todos e a confiança que depositaram nele para presidir o Comitê.  Passou a palavra ao Eng. 29 

Petronio, fez as considerações iniciais e cumprimentou a todos pela presença e disse que se 30 

preocupava com relação aos problemas de conservação de estradas e quanto ao antigo 31 

programa melhor caminho; em seguida usou a palavra o Secretário Adjunto Eng. Benites que 32 

também cumprimentou a todos e disse que precisa que os tomadores tenham sempre em 33 

mente que antes de apresentarem projetos relativos ao tratamento de esgotos devem antes 34 

solicitar os devidos documentos da CETESB. Na sequencia, o presidente solicitou ao Eng. 35 

Edmar coordenador da CT-RN que tinha se inscrito para apresentar palestra sobre a 36 

conservação de estradas rurais como prevenção de erosão e assoreamento de corpos d’água. 37 

Terminada a apresentação, o Secretario Executivo retornou ao tema da reunião, diretamente 38 

para a Deliberação referente aos Critérios para 2016, lembrou que a mesma já vem sendo 39 

observada desde 2009, com poucas alterações, sendo que o ano de 2016 será ano eleitoral 40 

para municípios, o que implica em pouco tempo para aprovar projetos e assinatura de 41 

contratos. Explicou que os tomadores devem providenciar as outorgas do DAEE e licenças da 42 

CETESB. O Eng. Benites lembra que as áreas em que forem executados plantio de matas 43 

ciliares não podem ser objeto de autuação de nenhum órgão. Houve explicações dos itens e 44 

das linhas temáticas. Houve sugestões para que fossem ampliadas as áreas para plantio, mas 45 

ficou como estava, ou seja, reflorestamento exclusivamente em áreas a montante de captação 46 

em rios de abastecimento publico, pois, o Comitê já pagou projetos de reconhecimento desses 47 

8 mananciais de abastecimento publico para que fossem entregues para as respectivas 48 

prefeituras para que providenciassem programas de preservação junto aos proprietários 49 

rurais. O prefeito de Coroados sugere que devem ser os rios principais e também os afluentes 50 

e que todas as compensações devem ser aplicadas nestes mananciais, vindo das nascentes 51 



para jusante, começando pelas nascentes e que todos os órgãos públicos devem estar 52 

engajados nesses programas. Nesse sentido foi dito que realmente é a bacia do manancial de 53 

abastecimento publico e que essa foi a ideia inicial para reflorestamentos. O eng Petronio diz 54 

que se recuperar as nascentes e as estradas rurais estará revitalizando os mananciais e que sua 55 

propriedade tem plantio com um ano e meio e que como foi bem cuidado já está 56 

completamente recuperada a mata. Desta forma ficou aprovada a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 57 

143/2015 de 19/11/2015 que define CRITÉRIOS para apresentação, avaliação e hierarquização de 58 

projetos para o ORÇAMENTO FEHIDRO 2016 e dá outras providências, cujo teor está anexado a 59 

esta Ata. Em seguida foi apresentado o Relatório de Situação 2015, que é bastante semelhante 60 

ao de 2014, como não houve manifestação, foi aprovada por unanimidade DELIBERAÇÃO CBH-61 

BT nº 144/2015 de 19/11/2015 - Aprova o RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS de 62 

2015 – ano base 2014 da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, cujo teor está anexado a esta Ata. 63 

Em seguida foi apresentado teor da Deliberação sobre o Plano de Investimento para o recurso 64 

da cobrança. Após as explanações e discussões, o Sr. Samir Nakad disse que deveria ser 65 

aprovado este plano, pois como é o primeiro, os recursos deveriam ser aplicados como estão 66 

previstos. A Sra. Sonia ITESP questiona qual é ainda a prioridade do Comitê, e foi lembrado que 67 

ainda é a recuperação da qualidade da água dos rios, através do combate a erosão e o 68 

consequente assoreamento dos corpos d’água e tratamento de todos os esgotos. O Jeferson 69 

Rabal considera que tem que incentivar o plantio das nascentes nos rios que já foram objetos 70 

de diagnósticos. Assim foi aprovada a Deliberação CBH-BT nº 142/2015                                                    71 

de 19 de novembro de 2015 que Aprova Plano de Investimentos e Custeio da Cobrança pelo 72 

Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Baixo Tietê para o exercício de 2016, referente aos 73 

valores arrecadados em 2013 e 2014, cujo teor que se encontra anexo, faz parte integrante 74 

desta Ata. Em seguida o presidente Célio retoma a palavra, coloca à disposição de quem quiser 75 

fazer uso e como não havendo ninguém, faz suas declarações finais, cumprimenta a todos, 76 

deseja um feliz ano de 2016, boas festas e bom retorno e agradece a presença de todos e 77 

assim, deu por encerrada a Assembleia, sendo que a Ata será publicada no site 78 

www.sigrh.sp.gov.br. Celio José de Oliveira – Presidente, Eng. Luiz Otávio Manfré – Secretário 79 

Executivo. 80 

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

