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 1 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 22/12/2017 em 2 
ARAÇATUBA- SP 3 
 4 
De acordo com a Lei 7663/91, aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, realizou a 5 
Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove horas), 6 
nas dependências da AEAN – Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste; convocada conforme 7 
Edital Of. CBH-BT nº 085/2017, publicado no Jornal “A Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê 8 
e demais interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: 1-Deliberação sobre CRITÉRIOS de 9 
financiamentos de recursos da cobrança relativos ao exercício de 2017 e do orçamento FEHIDRO 2018; 2-Relatório 10 
II do Plano de Bacia; 3- Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi 11 
composta por: Presidente e prefeito de Araçatuba Dilador Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário 12 
Executivo; Engª Zeide Nogueira de Camargo Furtado – Vice-Presidente e representando a Sociedade Civil; o 13 
engenheiro Daniel Mario Gomes Pinto, diretor regional da CETESB. O Secretário Executivo informou as presenças 14 
de: 9 prefeitos totalizando 60% do segmento; 11 membros do Estado representando 73% do segmento; 12 membros 15 
da Sociedade civil representando 80% do segmento e mais 52 convidados. Na sequencia o presidente usou da palavra 16 
para a abertura e as boas vindas, discorreu sobre a pauta da assembleia, agradeceu o trabalho das pessoas que 17 
elaboraram os documentos remetidos para apreciação nesta Assembleia e a presença todos e passou a palavra para 18 
a Engenheira Zeide que da mesma forma cumprimentou a todos, desejou uma reunião profícua, lembrou que haverá 19 
em março de 2018 o Fórum Mundial de Águas em Brasília e que a sociedade civil precisaria estar presente; em 20 
seguida falou o Eng. Daniel, cumprimentou a todos, explicou o trabalho da CETESB com relação a aprovação dos 21 
projetos encaminhados ao Comitê; disse sobre o tempo necessário para que a CETESB possa conceder as respectivas 22 
licenças. Em seguida o Eng. Manfré retomou a palavra para condução da parte técnica da Assembleia, passando a 23 
leitura da Ata da última Assembleia que foi sobre a deliberação da segunda etapa de financiamentos do exercício de 24 
2017, realizada em outubro passado. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência passou-se a explanação da 25 
minuta da Deliberação CBH/BT nº 158/2017 que dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para 26 
obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO (compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos 27 
hídricos), referentes ao ano de 2018, e dá outras providências. O Eng. Manfré explicou resumidamente o teor da 28 
Deliberação, explicando que 2018 será um ano eleitoral e, portanto, temos que obedecer criteriosamente a agenda 29 
que constará desta deliberação. Foram analisados item por item, interrompendo quando necessário e fazendo as 30 
devidas adaptações submetidas a aprovação da assembleia. O presidente Dilador sugeriu que não houvesse valor 31 
mínimo para projetos ou obras ou serviços, no que a assembleia votou 100% favoravelmente. O prefeito de Birigui 32 
e o prefeito de Penápolis fizeram explicações e considerações sobre que não deveria haver também limitador máximo 33 
para os financiamentos, que atualmente está limitado em R$ 600 mil reais. A maioria 16 votos contra 2 votos decidiu 34 
por manter o limitador máximo em favor dos pequenos municípios. Em seguida o eng. Manfré explicou que a CRHi 35 
está sugerindo que parte dos recursos sejam financiados com reembolso, por isso a minuta está constando que 20% 36 
dos recursos sejam empréstimos reembolsáveis. Após discussão e esclarecimentos, o presidente colocou em votação 37 
e a proposta foi rejeitada por unanimidade, ou seja, que todo o recurso disponível seja financiado a fundo perdido. 38 
Em seguida foi explicado que a deliberação traz consigo parte do Relatório I do Plano de Bacia e fixa PDCs , 39 
porcentagens e valores que temos que seguir na aprovação das solicitações. O engenheiro Manfré explicou que para 40 
a CRHi, o Fehidro não financia a parte de micro-drenagem, ou seja, parte das galerias são micro-drenagem, assim 41 
quando das apresentações de galerias de águas pluviais que constam do PDC 3, tem que levar isso em consideração. 42 
Novamente veio a questão dos projetos precariamente apresentados. O engenheiro do DAEE Francisco explicou que 43 
a maioria dos projetos de galeria vinham faltando muitos dados e que serão necessárias complementações até estarem 44 
de acordo com as normas. O Sr. Samir disse que esta questão da qualidade ruim dos projetos já vem sendo 45 
apresentada nas Assembleias desde muitos anos e solicitou que os prefeitos contratassem profissionais capacitados. 46 
Aproveitou para falar sobre o Plano de Demarcação e Implantação de Parques Aquícolas no Estado de São Paulo 47 
apresentado na Assembleia passada e que o CIESP já está preparando um seminário sobre o tema, ou seja, boas 48 
ideias que são apresentadas no Comitê já estão dando frutos. Disse ainda, na qualidade de representante da FIESP 49 
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que os pagadores pelo uso da água não podem autorizar que os recursos seja aplicados em empreendimentos que 50 
não trazem benefícios para a bacia e, também, que são eles quem pagam pelo uso da agua e que o Estado acaba 51 
querendo impor condições de utilização. Assim, após as correções na minuta da deliberação com relação a datas da 52 
agenda e as outras discutidas e aprovadas, foi aprovada a DELIBERAÇÃO CBH/BT nº 158/2017 de 22/12/2017 53 
que dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do 54 
FEHIDRO (compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), referentes ao ano de 2018, e dá 55 
outras providências. Devendo ser colocada no site próprio e divulgada a todos os membros do Comitê. Em seguida 56 
passou ao tema 2-Relatório II do Plano de Bacia. Foi explicado que esse documento está relativamente pronto, mas 57 
a CRHi, em reunião em Piracicaba, a pedido dos Comitês PCJ e Alto Tietê dilatou o prazo de entrega para abril de 58 
2018, assim somente vamos apreciar o documento, depois de passar pela CT-PA, no ano que vem. Em seguida 59 
passou ao tema 3- Outros temas de interesse imediato do Comitê. O Eng. Manfré informou que o Comitê, por tudo 60 
que já foi discutido a respeito do Plano de Bacia do Baixo Tietê e também sobre os Relatórios I e II do Plano de 61 
Bacia, será necessário uma revisão e atualização do Plano em virtude das alterações da situação da bacia e que 62 
portanto será apresentado para o ano que vem uma revisão do Plano de Bacia, para tanto deveremos constituir um 63 
Grupo Técnico do Plano de Bacia. No mesmo sentido, precisamos rever o Estatuto do Comitê e para tanto criar um 64 
Grupo Técnico do Estatuto. Ambos foram aprovados e deverão ter um regimento e indicação das pessoas aptas a 65 
trabalharem em cada um, com aprovação na próxima Assembleia. Em seguida foi informado detalhadamente sobre 66 
o Fórum Mundial de Água que se realizará entre os dias 18 a 25 de março de 2018 em Brasília. O eng. Manfré 67 
sugeriu que o Comitê financiasse três membros da sociedade civil para participar do evento. A engenheira Zeide 68 
disse que seria um grande ganho para a região, e que a sociedade civil deveria escolher que seriam os três 69 
representantes. O Eng. Manfré explicou que como a Zeide é Vice-Presidente representando toda a Sociedade Civil, 70 
ela seria um representante nato e os outros dois seriam escolhidos conforme entendimento do segmento, o que foi 71 
aprovado. Na sequência o presidente disponibilizou a palavra para quem mais quisesse usar e como ninguém se 72 
propôs, agradeceu a presença de todos, solicitou um aplauso pelo trabalho de todos e deu por encerrada a presente 73 
reunião. A ata será elaborada pelo Secretário Executivo e disponibilizada no site próprio.  74 
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Dilador Borges Damasceno     Luiz Otávio Manfré   78 
Presidente do CBH-BT      Secretário Executivo 79 


