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 1 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 11/05/2018 em 2 
ARAÇATUBA- SP 3 
De acordo com a Lei 7663/91, aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, realizou a Assembleia Geral 4 
Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove horas), nas 5 
dependências da AEAN – Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste; convocada conforme Edital 6 
Of. CBH-BT nº 009/2018, publicado no Jornal “A Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê e 7 
demais interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: 1-Deliberação sobre CRITÉRIOS de 8 
financiamentos de recursos da cobrança relativos ao exercício de 2017 e do orçamento FEHIDRO 2018; 2-9 
Relatório II do Plano de Bacia; 3- Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa 10 
diretora foi composta por: Presidente e prefeito de Araçatuba Dilador Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio 11 
Manfré - Secretário Executivo; Engª Zeide Nogueira de Camargo Furtado – Vice-Presidente e representando a 12 
Sociedade Civil. O Secretário Executivo informou as presenças de: 17 prefeitos totalizando 100% do segmento; 7 13 
membros do Estado representando 47% do segmento; 13 membros da Sociedade civil representando 87% do 14 
segmento e mais 56 convidados. Na sequencia o presidente usou da palavra para a abertura e as boas vindas, 15 
explicou que estava na abertura do seminário da Invest SP, falou que Rubiácea já conta com sitio de energia foto-16 
voltaica e que todos os municípios precisam de investimentos; que está satisfeito com a união dos prefeitos da 17 
região; que tem que manter este empenho na busca de recursos; que se um ganha todos ganham; discorreu sobre a 18 
pauta da assembleia, agradeceu o trabalho das Câmaras Técnicas que elaboraram os documentos remetidos para 19 
apreciação nesta Assembleia e passou a palavra para a Engenheira Zeide que da mesma forma cumprimentou a 20 
todos, disse que devemos nos preocupar com o desenvolvimento sustentável da bacia; relatou sobre a ida ao Forum 21 
Mundial e aproveitou para entregar Relatório da ONU para o Eng. Edmar da CT-RN; sugeriu a elaboração de uma 22 
agenda Pós-Forum como uma roda de conversa informal para debater os temas que todos os participantes do Baixo 23 
Tietê trouxeram; agradeceu ao Comitê pela oportunidade de ter financiado a ida de três membros da Sociedade 24 
Civil, desejou uma reunião profícua. Em seguida o Secretário Executivo solicitou que a Eng. Sonia do ITESP 25 
falasse em nome dos representantes do Estado, agradeceu a presença de todos, e como representante do Estado 26 
estava sentido falta de muitos colegas, mas a Assembleia estava bem representada e desejou que a reunião 27 
alcançasse sua finalidade. Em seguida usou a palavra a Prefeita de Alto Alegre Helena, Conselheira do CRH, 28 
explicou sua participação no CRH, convidou todos para a assembleia do CRH que se realizará no dia 29/05/2018 29 
no Palácio dos Bandeirantes; falou que seria interessante convidar os municípios para o evento do Pós Forum. 30 
Agradeceu a presença de todos e solicitou ao presidente que intercedesse junto ao Governador do Estado para 31 
agilizar a assinatura de todos os contratos de 2017 que somam mais de 19 milhões e que se encontram com o 32 
Coordenador da CRHi aguardando posicionamento do Governo. O presidente informa que ainda durante a 33 
Assembleia vai ligar para a chefia de gabinete do Governador e para a CRHi para ver se consegue que o 34 
Governador Marcio França traga em mãos para assinar quando de sua vinda em Araçatuba no dia 14/05/2018. O 35 
prefeito de Braúna Flavio Jussiani disse que conversaria em seguida com o Deputado Roquinho com o mesmo 36 
objetivo. O presidente disse que já tinha ligado para o Eng. Rui Brasil sobre a questão e que o mesmo está 37 
aguardando. Sobre este assunto se manifestaram ainda os Prefeitos Rodrigo de Santo Antônio do Aracanguá, Giseli 38 
de Lourdes, Laerte de Nova Luzitânia e Tarek de Guararapes que disse que também tinha ligado para o Deputado 39 
Roque. Na sequencia o Presidente retornou a palavra para o Secretário Executivo para que conduzisse a parte 40 
técnica, que iniciou com a proclamação de que seria feita a leitura da ata da Assembleia de 22/12/2017, o que por 41 
unanimidade foi solicitado que não seria necessário pois estava publicada no site e todos já haviam recebido cópia, 42 
assim foi dada por aprovada a mesma. Na sequência sugeriu que a pauta fosse alterada para que se iniciasse pela 43 
apresentação do Relatório II do Plano de Bacia que já havia sido apresentado à CT-Planejamento e Avaliação em 44 
19/04/2018, discutido e aprovado “ad referendum” com anuência do Presidente. Obtendo a aprovação, passou a 45 
explicar os motivos da apresentação deste documento. Explicou pormenorizadamente os detalhes, desde a 46 
elaboração do Plano de Bacia, passando pelo Relatório I já aprovado em outubro de 2017 e solicitou que os 47 
Engenheiros do DAEE Thiago Maciel e Evandro Catardo apresentassem na tela o Relatório II, paralisando para 48 
os devidos esclarecimentos e dúvidas surgidas. Ao final, depois das discussões e sugestões, foram aprovados o 49 
Relatório II e a respectiva DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 160/2018 de 19/04/2018 – “ad referendum” que aprova 50 
o “Relatório II – Plano de Bacia do Baixo Tietê 2016-2027, incluindo o Plano de Ação e Programa de 51 
Investimentos para o quadriênio 2016-2019”. Assim, ficou referendada e aprovada por unanimidade a Deliberação 52 
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160/2018. Em seguida, o Eng. Manfré explicou sobre o Relatório de Situação de 2018, ano base 2017, onde o 53 
mesmo precisa ser aprovado até 30/06/2018, informando que esse documento vem pré organizado pela CRHi 54 
conforme relatório do ano anterior, sendo que as demais informações são obtidas neste Relatório II que foi 55 
aprovado e no Plano de Bacia. Informou que todos os elementos necessários à avaliação estão presentes e solicitou 56 
aos engenheiros Tiago e Evandro que fizesse apresentação do Relatório, sendo interrompidos quando havia 57 
duvidas ou solicitações de esclarecimentos. Desta forma o presidente colocou em votação o Relatório como 58 
discutido, sendo aprovado por unanimidade a respectiva DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 162/2018 de 11/05/2018 59 
que aprova o Relatório de Situação da Bacia do Baixo Tietê – exercício de 2018- ano base 2017. Na sequência 60 
passou-se a explanação do Relatório das Câmaras Técnicas que destina as verbas relativas ao valor arrecadado 61 
pela cobrança dos recursos hídricos no exercício de 2017 e mais a parte relativa à compensação financeira do 62 
FEHIDRO. A coordenadora da CT-Saneamento, Vera, explicou que existe ainda falta de planejamento nas 63 
prefeituras que fazem solicitações sem as devidas licenças ambientais pertinentes; disse que cada tomador tem um 64 
tempo para explicar sua solicitação e a prioridade dentro do município; que os recursos deste ano estão carimbados 65 
pelo Plano de Aplicação por isso alguns ficaram excluídos dos financiamentos. O coordenador da CT- Recursos 66 
Naturais, Eng. Edmar, explicou como funciona a CT, disse que com relação às galerias de águas pluviais, somente 67 
duas prefeituras Araçatuba e Rubiácea apresentaram os projetos completos e os demais foram necessários de 68 
complementações; explicou que quem tem projeto não participa da votação do mesmo. Finalmente o Eng. Manfré 69 
que também é o coordenador da CT-PA fez as mesmas explicações e passou a apresentar o Relatório conclusivo 70 
da Câmara, como sendo: 71 
Quadro 1 – Projetos indicados pelas Câmaras: 72 
TOTAL PDC 1 Bases técnicas em Recursos Hídricos 

Tomador Título do Empreendimento 
V. Indicado Contrapartida V.Total 

R$ % R$ % R$ 

CIRL - CONSÓRCIO 

INTERM RIBEIRÃO 

LAJEADO 

Rede de monitoramento 

hidrometereológico na BH 

do Ribeirão Lajeado. 

205.427,13 95 10.811,95 5 216.239,08 

PM DE PROMISSÃO 
Projeto para o Aterro 

Sanitário. 
147.000,00  98 3.000,00 2  150.000,00 

   Sub-total 352.427,13   13.811,95   366.239,08 

TOTAL PDC 2 Gerenciamento de Recursos Hídricos 

ASSENAP - 

Promissão 

Revisão do Plano de Bacia 

do Baixo Tietê 
325.804,40 100 0,00 0 325.804,40 

   Sub-total 325.804,40   0,00   325.804,40 

TOTAL PDC 3 Melhoria e Recuperação da Qualidade das Águas 

PM DE BENTO DE 

ABREU 

Fechamento do aterro 

sanitário municipal. 
143.824,86 98 2.935,19 2 146.760,05 

PM DE GASTÃO 

VIDIGAL 

Segregação e descarte de 

resíduos sólidos-conteiners 
100.000,00 98 2.075,00 2 102.075,00 

PM DE 

GUARARAPES 

Desassoreamento da Lagoa 

de Tratamento de Esgoto 
488.723,73 95 25.932,82 5 514.656,55 

PM DE MACAUBAL 
Lagoa Tratamento de 

Esgoto 
600.000,00 90,2 65.801,48 9,8 665.801,48 

PM DE NOVA 

LUZITÂNIA 

Segregação e descarte de 

resíduos sólidos-conteiners 
101.145,00 98 2.020,00 2 103.165,00 

PM DE 

ARAÇATUBA 

Galeria de águas pluviais 

no Bairro Água Branca - 

Etapa III. 

599.982,46 85 105.879,26 15 705.861,72 

PM DE ITAPURA Galerias de águas pluviais. 515.825,32 98 10.527,05 2 526.352,37 

PM DE MAGDA 

Galerias de águas pluviais 

nas Ruas Antônio Leite 

Cavalcanti e outras. 

296.860,83 97 7.999,08 3 304.859,91 

PM DE RUBIÁCEA Galerias de águas pluviais. 598.284,56 96 24.928,51 4 623.213,07 

PM DE SANTO A. 

DO ARACANGUÁ 
Galerias de águas pluviais. 111.825,46 80 29.427,47 20 141.252,93 

PM DE TURIÚBA Galerias de águas pluviais. 142.658,11 89 19.103,00 11 161.761,11 
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   Sub-total 3.699.130,33   296.628,86   3.995.759,19 

TOTAL PDC 5 Gestão da Demanda de Água 

DAAEA - 

AVANHANDAVA 

Elaboração de base 

geoprocessada para 

redução de perdas.  

151.229,97 98 3.086,33 2 154.316,30 

SAAEMB - 

BURITAMA 

Elaboração de base 

geoprocessada para 

redução de perdas. 

130.790,80 98 2.669,20 2 133.460,00 

DAEP -  PENÁPOLIS 

Setorização do sistema de 

distribuição de água do 

município de Penápolis. 

455.779,50 95 24.012,69 5 479.792,19 

PM DE BIRIGUI 

Setorização do sistema de 

distribuição de água do 

município de Birigui 

600.000,00 90 68.558,37 10 668.558,37 

PM DE LAVÍNIA 
Aquisição de equipamentos 

para controle de perdas 
401.871,55 97 12.500,00 3 414.371,55 

SAG - GUARAÇAÍ 
Aquisição de equipamentos 

para controle de perdas 
130.011,73 98 2.653,30 2 132.665,03 

   Sub-total 1.869.683,55   113.479,89   1.983.163,44 

  TOTAL GERAL 6.247.045,41   423.920,70   6.670.966,11 

Assim, seguindo o Programa de Investimento e o resultado constante da Deliberação CBH-BT nº 158/2017 de 73 
22/12/2017, restou o seguinte quadro sinopse de aplicação de recursos para 2018: 74 
Quadro 2 - Sinopse de investimentos por PDC: 75 

Programa 

investimento 

Compensação 

2018 

Cobrança       

2018 

Disponível      

2018 

Solicitado 

2018 
Diferença 

PDC-1 209.600,00 445.400,00 655.000,00 352.427,13 302.572,87 

PDC-2 82.880,00 426.120,00 509.000,00 325.804,40 183.195,60 

PDC-3 300.000,00 3.350.000,00 3.650.000,00 3.699.130,33 -49.130,33 

PDC-4 685.000,00 145.000,00 830.000,00 - 830.000,00 

PDC-5 0 1.600.000,00 1.600.000,00 1.869.683,55 -269.683,55 

PDC-6 147.000,00 183.000,00 330.000,00 - 330.000,00 

Totais 1.424.480,00 6.149.520,00 7.574.000,00 6.247.045,41 1.326.954,59 

 76 
Em seguida passou-se a explanação da minuta da Deliberação CBH/BT nº 161/2018 de 11/05/2018 que aprova o 77 
Relatório das Câmaras Técnicas acima discutido para as solicitações de financiamentos para empreendimentos com recursos 78 
do Orçamento FEHIDRO 2018 e Cobrança referente ao exercício de 2017, que foi aprovada por unanimidade e estará 79 
disponível no Site www.sigrh.sp.gov.br, aba do CBH-BT, “Deliberações” e será publicado no D.O.  Após ficou definido que 80 
aquelas solicitações apresentadas e que foram analisadas pelas Câmaras Técnicas e que não foram priorizadas na primeira 81 
chamada por falta de documentação, permaneceram como “estoque” de empreendimentos e serão aproveitadas com as sobras 82 
de recursos não utilizados, bastando nova reavaliação pela Câmara de Planejamento e Avaliação. Colocada em votação, a 83 
Deliberação foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi apresentada a minuta de Deliberação CBH-BT nº 163/2018 de 84 
11/05/2018 sobre o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2018 agora sob a forma padrão 85 
estabelecido pela Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09/03/2017, que após as explicações através das explanações dos 86 
respectivos Planos referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 foi aprovada por unanimidade a DELIBERAÇÃO CBH-87 
BT nº 163/2018 de 11/05/2018. Aprova Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício de 2018. O Comitê da 88 
Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, Considerando a Lei 12.183 de 29/12/2005 que dispõe sobre a cobrança pelo uso dos 89 
Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, que foi regulamentada pelo Decreto 50.667 de 30/03/2006; Considerando o Decreto 90 
56.504 de 09/12/2010 que aprovou e fixou os mecanismos e valores a serem cobrados pelo uso dos Recursos Hídricos na 91 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
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UGRHI 19. Considerando o Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI – 19 aprovado através da Deliberação CBH-BT nº 92 
138/2014 de 19/12/2014 e a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 157/2017 de 04/10/2017 que aprovou o “Relatório I – Informações 93 
Básicas” do Plano de Bacia do Baixo Tietê, incluindo o Plano de Ação e Programa de Investimentos para o quadriênio 2016-94 
2019, e a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 160/2018 de 19/04/2018 que aprovou o “Relatório II – Plano de Bacia do Baixo Tietê 95 
2016-2027, incluindo o Plano de Ação e Programa de Investimentos para o quadriênio 2016-2019”. Considerando a 96 
Deliberação COFEHIDRO nº 175 de 09/03/2017 que estabeleceu modelo de Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo 97 
uso da água, DELIBERA: Artigo 1º: Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos 98 
Hídricos no âmbito da UGRHI-19 para o exercício de 2018, relativo aos recursos arrecadados em 2017 e estimados para o 99 
exercício de 2018 através da Previsão de Arrecadação no Exercício 2018 - Programa 3934 - Ação 2485- LOA, conforme Anexo 100 
I – Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2018 e Anexo II – Despesas de Custeio para 2018 e Anexo III – Memória 101 
de Cálculo de Investimento. Artigo 2º - Os documentos poderão ser consultados no endereço www.sigrh.sp.gov.br, aba do 102 
CBH-BT, “Deliberações”. Artigo 3º: Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Araçatuba, 11 de maio de 103 
2018.  Dilador Borges Damasceno – Presidente,  Luiz Otávio Manfré – Secretário Executivo. Em seguida foi informada a 104 
aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Lei 315/2009 que altera a parcela pertencente aos Estados e Municípios do 105 
produto da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos – CFRH e que se transformou na Lei nº 13.661 de 08/05/2018 que 106 
passou a transferência para o Estado de 45% para 25%, fato que terá repercussão no repasse da compensação aos Comitês. 107 
Após foram consultados alguns prefeitos de municípios que margeiam os reservatórios e disseram que vão receber bem mais 108 
do recebiam. O Secretário Executivo disse que essa situação, provavelmente alterará a Deliberação de Critérios para 2019 e 109 
que o Comitê precisa começar a pensar em reajustar o custo pelo uso da água na bacia. O presidente Dilador pediu para que se 110 
iniciasse um procedimento de análise dessa atualização do custo, para ser amplamente debatido com a sociedade e que todos 111 
os municípios precisam ser contemplados com recursos. O Eng. Kleber do Sindicato dos Engenheiros disse que os municípios 112 
perderam muitas terras produtivas e que é justo que recebem mais recursos. O presidente Dilador na sequência voltou a 113 
questionar se pode profissionais que desenvolvem projetos para várias prefeituras estarem presentes nas Câmaras Técnicas 114 
defendendo esses projetos; que os prefeitos ou técnicos das prefeituras que deveriam fazer. Prefeito Flavio de Braúna lembrou 115 
como funciona o Graprohab e que as Câmaras deveriam ser semelhante e que essas pessoas não podem fazer parte de Câmara. 116 
Gisele de Promissão disse que municípios maiores tem mais técnicos e os pequenos precisam contratar. Vera do DAEP disse 117 
que as prefeituras de um modo geral não têm planejamento e que desenvolvem os projetos em cima da hora. Disse que é difícil 118 
discutir com esses profissionais pois não se interessam pelo foco do Comitê e apenas querem defender projetos que vão receber 119 
honorários e que existe espaço para que cada prefeitura possa apresentar suas demandas e justificativas. Edmar disse que cada 120 
prefeitura precisa que profissional de carreira acompanhe esses projetos no Comitê. Prefeito Dilador falou novamente sobre a 121 
questão da ética profissional e política. No encerramento da assembleia o Eng. Edmar apresentou manifestação escrita para que 122 
o Comitê emita Certificados para todos os que trabalham nas Câmaras Técnicas e Plenário do Comitê. O que foi aplaudido. Na 123 
sequência o presidente ofereceu a palavra para quem mais quisesse usar e como ninguém se propôs, agradeceu a 124 
presença de todos, solicitou um aplauso pelo trabalho de todos e deu por encerrada a presente reunião. A ata será 125 
elaborada pelo Secretário Executivo e disponibilizada no site próprio.  126 
 127 
 128 
 129 

Dilador Borges Damasceno     Luiz Otávio Manfré   130 
Presidente do CBH-BT      Secretário Executivo 131 
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