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 1 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 07/12/2018 em 2 
ARAÇATUBA- SP 3 
 4 
De acordo com a Lei 7663/91, aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, realizou a Assembleia 5 
Geral Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove horas), nas dependências 6 
da AEAN – Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste; convocada conforme Edital Of. CBH-BT 7 
nº 052/2018, publicado no Jornal “A Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê e demais 8 
interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: 1-Deliberação sobre CRITÉRIOS de financiamentos 9 
de recursos da cobrança relativos ao exercício de 2018 e do orçamento FEHIDRO 2019; 2 Deliberação sobre Plano 10 
de Aplicação dos valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos arrecadados em 2018; 3- Deliberações ad 11 
referendum; 4-Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi composta 12 
por: Presidente e prefeito de Araçatuba Dilador Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário 13 
Executivo; o engenheiro Daniel Mario Gomes Pinto, diretor regional da CETESB, a Prefeita de Alto Alegre Senhora 14 
Helena Berto Tomazini Sorroche, conselheira do CRH e a Prefeita de Lourdes Senhora Gisele Tonchis, Conselheira 15 
do CONESAN. O Secretário Executivo informou que a Engenheira Zeide, vice-presidente do CBH-BT pela AEAN 16 
havia comunicado através de whatsapp que não participaria mais pela AEAN e anunciou as presenças de: 14 17 
prefeitos totalizando 73% do segmento eleito; 11 membros do Estado representando 73% do segmento; 11 membros 18 
da Sociedade civil representando 73% do segmento e mais 47 convidados. Na sequencia o presidente usou da palavra 19 
para a abertura e as boas vindas, discorreu sobre a pauta da assembleia, agradeceu o trabalho das pessoas que 20 
elaboraram os documentos remetidos para apreciação nesta Assembleia e a presença todos, falou sobre o período 21 
eleitoral que atrapalhou as assinaturas dos projetos do Comitê e que neste período muda todo o funcionamento dos 22 
departamentos, também disse que as chuvas prejudicaram a execução de obras já financiadas pelo FEHIDRO e 23 
espera que os Agentes Técnicos compreendam isso; passou a palavra para a Engenheiro Edson Bilche Girotto, ex 24 
vice presidente do Comitê para, em nome da sociedade civil se expressar e disse que realmente ano eleitoral atrapalha 25 
toda a administração, fez considerações sobre os critérios que seriam analisados hoje e solicitou que o limite de cada 26 
projeto seja aumentado, por fim cumprimentou a todos, desejou uma reunião profícua; em seguida falou o Eng. 27 
Daniel, cumprimentou a todos, explicou o trabalho da CETESB com relação a aprovação dos projetos encaminhados 28 
ao Comitê; disse sobre o tempo necessário para que a CETESB possa conceder as respectivas licenças, explicou 29 
sobre o Via Rápido Ambiental informatizado e solicitou que todos divulgassem. Em seguida usou a palavra a 30 
Senhora Helena, prefeita de Alto Alegre e conselheira do CRH para cumprimentar a todos, dizendo que logo deixa 31 
o cargo político e vai se dedicar aos netos, comunicou a reunião do CRH para o dia 19 de dezembro, disse que já 32 
começaram as obras em seu município e que a população não compreende o período eleitoral, em seguida usou a 33 
palavra a Senhora Gisele prefeita de Lourdes e conselheira do CONESAN para os cumprimentos, disse que seu 34 
município precisa de financiamentos para termino de obras, que assumiu a vaga no Conselho de Saneamento e que 35 
precisa sim ter teto para financiamento do FEHIDRO. Em seguida o Eng. Manfré retomou a palavra para condução 36 
da parte técnica da Assembleia, passando a leitura da Ata da última Assembleia que foi sobre a deliberação de 37 
financiamentos do exercício de 2018, realizada em maio passado. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida 38 
foi feita apresentação dos projetos FEHIDRO BT-635-2017 – Sistema de Classificação Altimétrica do uso do solo 39 
e BT-637-2017- Portal de Integração, compartilhamento e distribuição de informações da Bacia do Baixo Tietê pelos 40 
senhores Manoel Cortez e Leonardo Herms Maia da empresa Geopixel. Em seguida o Senhor Marcio Antonio dos 41 
Santos, membro da Secretaria Executiva apresentou todos os projetos que estão em andamento, suas fases e etapas 42 
cumpridas e disse que todos os comunicados dos agentes técnicos, Banco do Brasil, CRHI, etc são encaminhados e 43 
corroborados pela Secretaria Executiva. Na sequência passou-se a explanação da minuta da Deliberação CBH-BT 44 
nº 165/2018 que dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para obtenção de financiamento com 45 
recursos do FEHIDRO (compensação financeira 2019 e cobrança pelo uso dos recursos hídricos 2018) e dá outras 46 
providências. O Eng. Manfré explicou resumidamente o teor da Deliberação, explicando que 2018 aumentou a 47 
inadimplência do pagamento pela cobrança dos recursos hídricos que talvez supere R$ 1.000.000,00, portanto a 48 
previsão de arrecadação ficará em torno de R$ 4.000.000,00 que deverá se somar a parcelas referente às devoluções 49 
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de projetos não atendidos e o valor da compensação financeira será aprovado somente em 2019 e, também que 50 
teremos que atentar para a agenda que constará desta deliberação. Foram analisados item por item, interrompendo 51 
quando necessário e fazendo as devidas adaptações submetidas a aprovação da assembleia. Neste sentido usaram a 52 
palavra a Senhora Vera do DAEP para que as prefeituras apresentem dentro do cronograma projetos mais bem 53 
elaborados e que todos tem um espaço para defender seus projetos na CT-Saneamento; O presidente Dilador disse 54 
que tinha provocado o teto de R$ 600 mil, mas que poderia ser aumentado, o Eng. Edson Girotto apresentou limite 55 
de R$ 900 mil; o Eng. Tadeu da PM de Araçatuba sugeriu que não houvesse limite; Eng. Ciro de Bilac disse que 56 
cidades menores não tem recursos para contrapartida e que “vendedores de projetos” atrapalham trabalho da CT, 57 
argumento também da Senhora Sônia do ITESP que fez analogia com vendedores de adubo; Helena Alto Alegre 58 
que deveria manter o mesmo limite de R$ 600 mil e que as prefeituras não devem contratar projetos “com cláusula 59 
de êxito”; Eng. Kleber Sindicato Engenheiros que deveria aumentar a contrapartida das autarquias; Prefeito de 60 
Guararapes Tarek disse que temos que pensar nos prazos para contrato; por fim foi colocado em votação o valor do 61 
teto para R$ 1.000.000,00 que foi aprovado, passando a vigorar a partir de 2019. Em seguida passou-se a discutir a 62 
Deliberação CBH-BT nº 164/2018 que aprova calendário e constitui Comissão Eleitoral para as eleições do CBH-63 
BT, para o mandato 2019/2021 e dá outras providências, que após explanações e discussões, ficou aprovada com a 64 
data da eleição marcada para o dia 25/01/2019 para o Plenário do Comitê e Diretoria. Na sequência os Engenheiros 65 
Thiago Maciel e Evandro Catardo do DAEE apresentaram a Deliberação CBH-BT nº 166/2018 que Aprova o Plano 66 
de Aplicação de Recursos da Cobrança arrecadado em 2018 para utilização no exercício de 2019. Fizeram previsões 67 
para arrecadação e inadimplência com relação aos dados até esta data e apresentaram os anexos para serem 68 
complementados com valores reais em 2019, seguindo o Plano de Bacia e os Relatórios. Foi explicado que esta 69 
deliberação traz consigo parte do Relatório I do Plano de Bacia e fixa PDCs , porcentagens e valores que temos que 70 
seguir na aprovação das solicitações. Foi aprovada por unanimidade. O engenheiro Manfré explicou que para a 71 
CRHi, o Fehidro não financia a parte de micro-drenagem, ou seja, parte das galerias são micro-drenagem, assim 72 
quando das apresentações de galerias de águas pluviais que constam do PDC 3, tem que levar isso em consideração. 73 
Novamente veio a questão dos projetos precariamente apresentados. O engenheiro do DAEE Francisco explicou que 74 
a maioria dos projetos de galeria vinham faltando muitos dados e que serão necessárias complementações até estarem 75 
de acordo com as normas. Na sequência o Eng. Manfré fez breve explanação sobre as reuniões dos 6 Comitês que 76 
integram a Bacia do Rio Tietê e que em breve será trazida minuta de deliberação para ações comuns a esta bacia.  77 
Na sequência o presidente disponibilizou a palavra para quem mais quisesse usar e como ninguém se propôs, 78 
agradeceu a presença de todos, solicitou um aplauso pelo trabalho de todos, desejou um feliz Natal e próspero ano 79 
novo e deu por encerrada a presente reunião. A ata será elaborada pelo Secretário Executivo e disponibilizada no 80 
site próprio.  81 
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Dilador Borges Damasceno     Luiz Otávio Manfré   85 
Presidente do CBH-BT      Secretário Executivo 86 


