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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 04/10/2017 em ARAÇATUBA- SP 1 
 2 
De acordo com a Lei 7663/91, aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, realizou a Assembleia Geral 3 
Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove horas), nas dependências da AEAN – 4 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste; convocada conforme Edital Of. CBH-BT nº050/2017, publicado no 5 
Jornal “A Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê e demais interessados, por e-mail e via A.R, conforme a 6 
seguinte agenda: 1-Deliberação sobre solicitações de financiamentos do orçamento FEHIDRO 2017 e valores da cobrança 7 
2015/2016, 2ª etapa; 2- Deliberação 155/2017 – Aprova Plano de Ação – Programa de Investimento CBH-BT – ad referendum; 8 
3- Apresentação do Plano de Demarcação e Implantação de Parques Aquicolas no Estado de São Paulo; 4-Apresentação do Plano 9 
de Perdas – Base Geo de Birigui; 5-Apresentação Geração Energia Fotovoltaica para Sistemas de Saneamento e fontes de 10 
financiamentos; 6-Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi composta por: 11 
Presidente e prefeito de Araçatuba Dilador Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário Executivo; Engª Zeide 12 
Nogueira de Camargo Furtado – Vice-Presidente e representando a Sociedade Civil; a Prefeita de Alto Alegre Helena Berto 13 
Tomazini Sorroche – Conselheira do CRH e o Prefeito de Nova Luzitânia Laerte Aparecido Rocha, Conselheiro Suplente do 14 
CRH. O Secretário Executivo informou as presenças de: 9 prefeitos, sendo 9 titulares e 8 suplentes, totalizando 100% do 15 
segmento; 9 membros do Estado, sendo 6 membros eleitos, representando 73% do segmento; 79 membros da Sociedade civil, 16 
sendo 11 titulares e 2 suplentes, representando 73% do segmento. Na sequencia o presidente usou da palavra para a abertura e as 17 
boas vindas, discorreu sobre a pauta da assembleia, agradeceu o trabalho das Câmaras Técnicas e a presença todos e passou a 18 
palavra para a Engenheira Zeide que da mesma forma cumprimentou a todos, desejou uma reunião profícua; em seguida falou a 19 
Prefeita de Alto Alegre Helena que em rápidas palavras cumprimentou a todos. Em seguida o Eng. Manfré retomou a palavra 20 
para condução da parte técnica da Assembleia, passando a leitura da Ata da última Assembleia que foi sobre a deliberação da 21 
primeira etapa de financiamentos do exercício de 2017. A ata foi aprovada por unanimidade. O presidente solicitou que os 22 
profissionais da Secretaria de Agricultura e do Instituto de Pesca apresentassem o Plano de Demarcação e Implantação de Parques 23 
Aquícolas no Estado de São Paulo, tendo a participação de Luiz Marques da Silva Ayrosa, José Luiz Fontes, Marcos A.S. 24 
Cerqueira e Clóvis F. do Carmo. Após a apresentação, o plenário fez observações positivas, as quais foram complementadas 25 
pelos profissionais. Criou um clima de interesse por parte dos participantes. O Prefeito de Sud Mennucci Júlio Cesar se apresentou 26 
como piscicultor e se mostrou bastante otimista, principalmente com relação a linha de financiamentos para os investidores. O 27 
Sr. Samir Nakad representante da FIESP colocou a instituição a disposição do programa, lembrou sobre a preparação profissional 28 
para profissionais da área; foi lembrado que existem escolas em Penápolis; da mesma forma o Prefeito de Itapura se mostrou 29 
interessado e questionou se o programa atingiria a foz do Rio Tietê. Foram destruídos exemplares do Plano de ação. Por sua vez 30 
o Comitê informou que a Câmara Técnica de Recursos Naturais formará um Grupo de Trabalho especifico para esta questão, 31 
principalmente por causa dos conflitos de usos que possam surgir. Na sequencia o presidente solicitou que fosse apresentado o 32 
Relatório das Câmaras Técnicas com as respectivas solicitações de financiamentos encaminhadas para deliberação nesta 33 
Assembleias. Neste instante passou a informar o Plenário que os projetos anteriores se encontravam paralisados na CRHI porque 34 
o CBH-BT não havia cumprido questões estabelecidas para o Plano de Bacia; disse de sua preocupação e que esteve em reunião 35 
em São Paulo com o Coordenador de Recursos Hídricos Rui Brasil, juntamente com o Eng. Manfré, Eng. Thiago do DAEE, Eng. 36 
Zeide vice-presidente, a Prefeita Helena de Alto Alegre e o Eng. Petrônio ex vice-presidente do Comitê; informou que quer os 37 
resultados pois todos os prefeitos estão aguardando a liberação deste recurso; informou que em contato na data de ontem com o 38 
Rui Brasil, este disse que ainda não havia chegado as suas mãos o Plano de Investimentos, por fim passou a palavra para o Eng. 39 
Manfré que explicou pormenorizadamente o que estava ocorrendo. Disse que os documentos foram enviados por sedex no dia 40 
14 de setembro e que durante a assembleia o Eng. Rui Brasil havia ligado e disse que tinha encontrado os documentos e que iriam 41 
analisar. O Eng. Manfré explicou que o CBH-BT contratou o Plano de Bacias em 2011, muito antes de todos os outros e que foi 42 
terminado durante o ano de 2012 com uma série de reuniões e outros eventos com todas as prefeituras, sociedade civil da bacia 43 
e organismos do Estado, e que foi aprovada em Assembleia de dezembro de 2014. Que no decorrer deste prazo foram alteradas 44 
as Deliberações do CRH, mas que o nosso Plano já estava pronto e que não teria competência legal para modificar os planos de 45 
metas. Que foram elaborados com 12 PDCs e depois passou-se para 8 PDCs. Que a diferença está na forma de apresentação. 46 
Informou que foi contratado para dar suporte ao Plano um elaborado levantamento de Classificação do Uso e Ocupação do Solo, 47 
com imagens de 50 cm de pixel, com cerca de 1 terabyte de informações que estão à disposição de todos, também foi contratado 48 
e anexado ao Plano trabalhos de análise das águas de todos os mananciais dos 42 municípios que recebem efluentes para se saber 49 
sobre o enquadramento dos corpos d’água; juntamente com isso o Plano foi incrementado com trabalhos de diagnósticos e 50 
prognósticos para todos os mananciais superficiais de abastecimento público. Informou que em dezembro 2016 o Plano foi 51 
encaminhado juntamente com o Relatório de Situação e em fevereiro solicitou ao Arq. Bachiega que fizesse a gentileza de adaptar 52 
o trabalho elaborado por sua empresa para o que a CRHI solicita. Foi feito e enviado e a CRHI não considerou de acordo. Depois 53 
foram executadas mais duas alterações, que da mesma forma, não foram totalmente aceitas. E por fim esta última após a reunião 54 
ocorrida em SP conforme descrita pelo presidente. Lembrou que por ocasião da referida reunião o Coordenador afirmou que 55 
precisava de uma Deliberação do Comitê, que de preferência passasse pela CT-PA confirmando que era esse o Plano de Aplicação 56 
do Baixo Tietê, e assim foi feito no dia 12 de setembro. Lembrou ainda que o Comitê poderia ter colocado um parágrafo na 57 
Deliberação CRH de dezembro de 2014 constando que aquele Comitê que havia iniciado o Plano com base em deliberações 58 
anteriores não sofreria quaisquer impedimentos. Retomando a palavra o presidente convocou os prefeitos para irem até a CRHI 59 
ou junto ao Secretário de Recursos Hídricos ou mesmo junto ao Senhor Governador do Estado e disse que esta situação não pode 60 
continuar. O prefeito de Penápolis Dr. Célio tomou a palavra e disse que confiava muito no trabalho desenvolvido pela empresa 61 
do Bachiega e que conhece o trabalho do Comitê. Disse que todos deveriam sim ir até o Secretário e que um papel que pode ser 62 
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corrigido não pode obstar a utilização desses recursos que estão à disposição da população da bacia. O sr. Cruz lembrou que 63 
foram realizadas muitas reuniões para poder se chegar ao nosso Plano de Metas, com outros prefeitos e outras pessoas daquela 64 
época. Assim, várias pessoas se manifestaram sobre o tema. Por fim, foi apresentado o Relatório da Câmaras Técnicas juntamente 65 
com os empreendimentos referentes à primeira etapa de financiamento ocorrida em julho de 2017. Explicou item por item dos 66 
empreendimentos indicados pelas Câmaras Técnicas para serem financiados, identificando aqueles que já tinham sido aprovados 67 
anteriormente e que por qualquer motivo tinham sido cancelados.  Iniciou explicando os motivos pelo qual foram rejeitadas 68 
algumas reivindicações e explicou detalhadamente os valores disponíveis para serem financiados em 2017, sendo R$ 69 
3.230.257,00 referente ao FEHIDRO conforme Deliberação COFEHIDRO 176 de 9/3/2017 e mais R$ 12.424.015,39 referente 70 
aos recursos da cobrança dos anos de 2015 e 2016 e mais R$ 3.678.875,01 referente a projetos cancelados e aprovados pela 71 
Deliberação CBH-BT 152/2017, totalizando o valor de R$ 19.333.147,40 e que a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 154/2017 de 72 
13/07/2017, tinha aprovado o valor correspondente a R$ 8.716.851,10, sendo que dois tomadores solicitaram cancelamento de 73 
empreendimentos aprovados no valor de R$ 638.568,91 que foram acrescidos ao total a ser deliberado. Em seguida foram 74 
apresentadas as solicitações e respectivos projetos aprovados pelas câmaras Técnicas para receberem financiamentos em 2017. 75 
Após as explanações e discussões, foi colocada em votação a proposta das Câmaras e foi aprovado por unanimidade a seguinte 76 
deliberação: DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 156/2017 de 04/10/2017. Aprova solicitações de financiamentos para 77 
empreendimentos com recursos do Orçamento FEHIDRO 2017 e Cobrança referente aos anos de 2015 e 2016. O Comitê da 78 
Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, Considerando a liberação de recursos pelo COFEHIDRO ao CBH-BT para o exercício de 79 
2017 no montante de R$ 3.230.257,00;Considerando a Deliberação CBH-BT nº 154/2017 de 13/07/2017 que financiou parte dos 80 
valores provenientes da cobrança pelo uso dos recursos hídricos arrecadados durante os exercícios de 2015/2016, conforme 81 
Deliberação CBH-BT nº 152/2017 de 10 de janeiro de 2017, que aprovou o Plano de Investimentos e Custeio da Cobrança pelo 82 
Uso dos Recursos Hídricos na Bacia do Baixo Tietê para o exercício de 2017, Considerando a proposta apresentada na Assembleia 83 
do dia 13/07/2017 para o financiamento referente aos valores restantes da primeira chamada e, Considerando os Relatórios das 84 
Câmaras Técnicas que foram baseados nos critérios próprios do CBH-BT, bem como no MPO em vigência, e em demais 85 
deliberações do CRH e COFEHIDRO, DELIBERA:   86 
Art. 1 - Fica aprovada a aplicação dos recursos financeiros do Orçamento FEHIDRO 2017, em segunda chamada, no valor de 87 
R$ 3.230.257,00, conforme tabela abaixo:  88 
 89 

Tomador Título do Empreendimento 
Valor Indicado Contrapartida Valor Total 

R$ % R$ % R$ 

ASSENAP - 
Promissão 

Centro de Treinamento em 
Saneamento Ambiental do 

Baixo Tietê - 2ª ETAPA 

283.510,00 100 0,00  0,00 283.510,00 

ASSENAP - 

Promissão 

Portal de integração, 

compartilhamento e 

distribuição informação do 
CBH-BT 

420.000,00 100 0,00  0,00 420.000,00 

ASSENAP - 
Promissão 

Sistema de Classificação 

altimétrica do Uso do Solo da 
UGRH 19 para fins de Plano 

de combate a erosão. 

          
589.448,34  

100 0,00 0 589.448,34 

DAEE  

Apoio à implementação de 

instrumentos de gestão do 
Baixo Tietê (fiscalização, 

outorga e cobrança). 

345.000,00 100 0,00  0,00 345.000,00 

DAEP – 

PENÁPOLIS 

Recuperação da lagoa 

anaeróbica da ETE Maria 

Chica. 

379.244,99 34,72 712.955,01 65,28 1.092.200,00 

PM ALTO 

ALEGRE 

Projeto piloto de recuperação 

ambiental participativa na 

micro bacia do Córrego 
Coroados. 

655.567,54 97 20.252,00 3,00 675.819,54 

PM ARAÇATUBA Galerias de águas pluviais. 325.373,13 94,9 17.488,36 5,10 342.861,49 

PM BILAC 

Instalação de hidrômetro e 

regularização de outorgas em 
poços de abastecimento da 

rede pública. 

232.113,00 98 4.737,00 2,00 236.850,00 

 TOTAL 3.230.257,00  755.465,52  3.985.722,52 

 90 
 91 
 92 
 93 
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 94 
Art. 2 - Fica aprovada a aplicação dos recursos financeiros do Orçamento da Cobrança 2015/2016, em segunda chamada, no 95 
valor de R$ 8.024.608,21, conforme tabela abaixo:  96 

Tomador Título do Empreendimento 
Valor Indicado Contrapartida Valor Total 

R$ % R$ % R$ 

PM BIRIGUI 

Substituição de trecho do 

interceptor do veadinho no 

bairroToselar. 

800.000,00 94,49 46.677,38 5,51 846.677,38 

PM BURITAMA Galerias de águas pluviais. 400.000,00 87,65 56.364,38 12,35 456.364,38 

PM 
GUARARAPES 

Galerias de águas pluviais. 265.000,00 97,11 7.893,04 2,89 272.893,04 

PM ITAPURA Galerias de águas pluviais. 667.337,68 98,00 13.619,14 2,00 680.956,82 

PM JOSÉ 

BONIFÁIO 
Galerias de águas pluviais. 409.074,84 94,66 23.073,75 5,34 432.148,59 

PM LOURDES Galerias de águas pluviais. 380.025,51 89,62 44.003,31 10,38 424.028,82 

PM MACAUBAL Galerias de águas pluviais. 395.064,19 98,00 8.062,53 2,00 403.126,72 

PM 
MIRANDÓPOLIS 

Galerias de águas pluviais. 280.081,58 97,22 7.995,95 2,78 288.077,53 

PM MURUTINGA 

DO SUL 
Galerias de águas pluviais. 489.418,16 98,00 9.988,14 2,00 499.406,30 

PM NIPOÃ Galerias de águas pluviais. 369.964,00 94,62 21.015,29 5,38 390.979,29 

PM NOVA 

LUZITÂNIA 
Galerias de águas pluviais. 314.820,49 98,00 6.424,91 2,00 321.245,40 

PM NOVA 
LUZITÂNIA 

Projeto de aterro sanitário e 

encerramento de aterro 
existente. 

75.068,00 98,00 1.532,00 2,00 76.600,00 

PM PENÁPOLIS Galerias de águas pluviais. 489.828,94 94,19 30.248,88 5,81 520.077,82 

PM PEREIRA 
BARRETO 

Construção da rede de esgoto  102.751,16 67,42 49.661,91 32,58 152.413,07 

PM PLANALTO Galerias de águas pluviais. 630.015,81 94,78 34.702,23 5,22 664.718,04 

PM PROMISSÃO Galerias de águas pluviais. 398.766,22 56,00 313.316,32 44,00 712.082,54 

PM PROMISSÃO 

Implantação dos Ecopontos 

em Áreas Rurais do 

Município. 

89.019,35 98,00 1.816,72 2,00 90.836,07 

PM UBARANA Galerias de águas pluviais. 750.419,24 96,84 24.499,04 3,16 774.918,28 

PM 

VALPARAÍSO 

Obra de melhoria e serviços de 

controle de erosão no talude 

no sistema de esgotamento 
sanitário. 

291.133,19 83,34 58.181,46 16,66 349.314,65 

SAAE - PEREIRA 

BARRETO 

Obras e serviços de melhorias 
nas elevatórias 6 e 7 do 

sistema público de tratamento 

de esgoto. 

143.078,14 98,00 2.919,96 2,00 145.998,10 

SAAEM - 

BURITAMA 

Construção de estação 

elevatória de esgotos. 
193.741,71 98,00 3.953,91 2,00 197.695,62 

SAAEM - 

MIRANDÓPOLIS 

Projeto sistema recup e reúso 

água de lavagem dos filtros e 

decant da ETA e disposição 
final do lodo. 

90.000,00 96,59 3.174,50 3,41 93.174,50 

 TOTAL 8.024.608,21  769.124,75   8.793.732,96 

Art.3º - O teor deste documento pode ser consultado no endereço eletrônico www.sigrh.sp.gov.br, aba do CBH-BT, 97 
“Deliberações”. Art. 4º - Esta deliberação entra em vigor na de sua publicação. Araçatuba, 04 de outubro de 2017. Dilador Borges 98 
Damasceno – Presidente, Luiz Otávio Manfré - Secretário Executivo.  99 
Em seguida foi solicitado ao Eng. Thiago que apresentasse o Aprova o Relatório I – Informações Básicas do Plano de Bacia do 100 
Baixo Tietê a CRHI no dia 14 de setembro, como 4ª alteração do original. O mesmo foi apresentado, discutido em detalhes, e 101 
por fim aprovado pela DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 157/2017 de 04/10/2017. Aprova o “Relatório I – Informações Básicas” do 102 
Plano de Bacia do Baixo Tietê, incluindo o Plano de Ação e Programa de Investimentos para o Bienio 2016-2019.  103 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – CBH-BT, no uso de suas atribuições legais; Considerando a Deliberação CBH-104 
BT nº 138/2014 de 19/12/2014, que aprovou o Plano de Bacia do Baixo Tietê cuja contratação foi aprovada pela Deliberação 105 
CBH-BT nº 108/2011 de 28/06/2011; Considerando a Deliberação CRH nº 188 de 9 de novembro de 2016 que estabelece o 106 
formato e o cronograma de entrega dos Planos de Bacias Hidrográficas - PBH e dá providências suplementares relativas à 107 
apuração dos indicadores de distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO; Considerando que na reunião da CT-PA do 108 
CBH-BT realizada no dia 12 de setembro de 2017, a mesma aprovou a Deliberação 155/2017 “ad referendum” a adequação do 109 
Plano original à proposta relativa a Del. CRH 188, encaminhando a mesma para apreciação do Plenário;Considerando a 110 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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apresentação global do Relatório na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, e após as discussões,  Delibera: Artigo 111 
1º - Fica aprovado o “Relatório I – Informações Básicas” do Plano de Bacia do Baixo Tietê, incluindo o Plano de Ação e Programa 112 
de Investimentos para o Bienio 2016-2019 da UGRHI-19. Artigo 2º - Os anexos poderão ser consultados no endereço 113 
www.sigrh.sp.gov.br, aba do CBH-BT, “documentos”. Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 114 
Araçatuba, 04 de outubro de 2017. Dilador Borges Damasceno – Presidente, Luiz Otávio Manfré – Secretário Executivo. Na 115 
sequência foi solicitado ao Sr. Sérgio Barcelos que apresentasse o empreendimento referente ao Plano de Perdas de Birigui 116 
financiado pelo FEHIDRO como piloto para os demais municípios que vierem a requerer Planos de Perdas. O trabalho foi 117 
aplaudido e vai servir como referência para os próximos empreendimentos. Em seguida o Presidente agradeceu a presença de 118 
todos e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu por encerrada a Assembleia às 13:00 h, sendo que a Ata deverá ser 119 
redigida e publicada no site www.sigrh.sp.gov.br, aba do CBH-BT, “Atas” e as Deliberações publicadas no DOESP e no mesmo 120 
site.  121 
 122 
 123 
 124 
 125 

Dilador Borges Damasceno      Luiz Otávio Manfré   126 
Presidente do CBH-BT      Secretário Executivo 127 
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