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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 18/06/2019 em BIRIGUI- SP 3 
De acordo com a Lei 7663/91, dezoito dias do mês de junho de dois mil e dezenove, 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 do DAEE, na rua Silvares, 100 em Birigui, convocada conforme Edital Of. CBH-BT nº 039/2019, 6 
publicado no Jornal “A Folha da Região”, divulgado a todos os membros do Comitê e demais interessados, por e-7 
mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: 1-Deliberação sobre solicitações de financiamentos de recursos da 8 
cobrança relativos ao exercício de 2018 e do orçamento FEHIDRO 2019; 2- Deliberação “ad referendum” e 3-9 
Outros temas de interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi composta por: Presidente 10 
e prefeita de Lourdes Gisele Tonchis, José Roberto Rebelato – Vice-presidente, Prefeito de Araçatuba Dilador 11 
Borges Damasceno; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário Executivo; Engº Daniel Mario Gomes Pinto, gerente 12 
regional da CETESB e o Conselheiro do CRH, prefeito de Nova Luzitânia Laerte Aparecido Rocha. O Secretário 13 
Executivo informou as presenças de: 10 prefeitos totalizando 66% do segmento; 9 membros do Estado 14 
representando 60% do segmento; 12 membros da Sociedade civil representando 80% do segmento e mais 47 15 
convidados. Na sequência a presidente usou da palavra para a abertura e as boas vindas, explicou que ela e muitos 16 
prefeitos teriam que se ausentar um pouco mais cedo por motivos de viagem a São Paulo para atender convocação 17 
do Governador; explanou sobre Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos para a Região e sobre o aumento de 18 
fitoplancton (algas) no Rio Tietê e que conversou com o prefeito de Marilia e Coordenador do Forum Paulista de 19 
Comitê que marcará uma reunião com todos os comitês para discutir esse problema; discorreu sobre a pauta da 20 
assembleia, agradeceu o trabalho das Câmaras Técnicas que elaboraram os documentos remetidos para apreciação 21 
nesta Assembleia; o Eng. Manfré complementou dizendo que já há reunião a ser marcada com os 6 Comitês da 22 
Bacia do Rio Tietê para tratar do assunto. Passou a palavra para o Vice-presidente Jose Roberto Rebelato que da 23 
mesma forma cumprimentou a todos; que já trabalhou com as Câmaras Técnicas e que considera um trabalho 24 
relevante para o Comitê. Em seguida usou a palavra o prefeito Dilador para cumprimentar os presentes, dizer que 25 
o empreendimento que será aprovado é o termino de um grande trabalho de três etapas de galerias que contribuirão 26 
para o desenvolvimento de Araçatuba; disse que o Comitê é um trabalho de sequencia onde um inicia e outro 27 
termina para o bem do interesse público. Em seguida usou a palavra o Eng. Daniel para explicar que não se pode 28 
deixar para última hora o requerimento das licenças ambientais para os projetos que serão entregues no Comitê, 29 
cumprimentou a todos e desejou boa reunião. Por fim o Conselheiro do CRH Laerte aproveitou para se apresentar 30 
para a Assembleia, disse que cumprirá com a agenda do CRH e que antes de cada reunião procurará se reunir com 31 
o máximo de técnicos e prefeitos para levar as reivindicações ao plenário do CRH; cumprimentou a todos. Na 32 
sequência foi apresentado o relatório da CT-PA Câmara Técnica de Planejamento com os empreendimentos que 33 
foram aprovados por todas as outras Câmaras Técnicas e que serão submetidos a apreciação da Assembleia. Após 34 
as explicações de cada empreendimento aprovado e das devidas explanações sobre aqueles que foram rejeitados, 35 
foi colocada em votação a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 167/2019 de 18/06/2019 que aprova financiamentos de 36 
acordo com a Deliberação COFEHIDRO nº 198/2018 de 19/12/20187, que estabeleceu o valor de R$ 6.600.000,00 37 
relativo à disponibilidade dos recursos da cobrança para o exercício de 2018 e Compensação Financeira pela 38 
utilização dos recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica CFURH para o exercício de 2019 no 39 
montante de R$ 2.623.723,98 conforme Deliberação COFEHIDRO nº 203/2019 de 30/04/2019, que foi aprovada 40 
por unanimidade. Em seguida foi esclarecido que restaram para segunda chamada no valor de R$ 1.288.551,35 41 
referente a sobra de recursos da Cobrança. O Sr. José Raphael Caputo questionou o projeto do Ribeirão Lajeado 42 
sobre conservação de estrada rural que a CT-PA tinha deixada para uma possível segunda chamada. O Eng. Manfré 43 
disse que o projeto estava incompleto e que a Assembleia é quem decide sobre o remanescente. Após solicitaram 44 
a palavra os Eng. Ciro e Edmar para explicar detalhadamente os procedimentos das Câmaras e solicitar que a 45 
Assembleia aprove que esse valor remanescente seja para projetos de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para 46 
aqueles tomadores que não foram contemplados na primeira chamada. Esse pleito foi aprovado por unanimidade 47 
e as solicitações deverão ser entregues na secretaria executiva até o dia 05/07/2019. O Eng. Edmar esclareceu os 48 
motivos da exclusão do projeto de estrada do Consórcio do Ribeirão Lajeado. Em seguida solicita a palavra o Eng. 49 
Daniel da CETESB para explicar a poluição do Rio Tietê; disse que a CETESB monitora os mananciais afluentes 50 
do Rio, as ETEs e que realmente tem vários problemas relacionados à poluição difusa. Disse que seria conveniente 51 
que a CETESB tivesse monitoramento online da qualidade das águas do rio Tiete. O eng. Manfré fez colocação 52 
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que poderia ser feito um termo de cooperação entre as operadoras das hidrelétricas e o próprio Comitê para 53 
financiar esses equipamentos para a CETESB, como ocorre na bacia do Rio Piracicaba. Nesse sentido o Sr. 54 
Rodrigo – AGA lembrou que existem os tratamentos de esgotos para DBO, mas sobram os nutrientes que 55 
alimentam as algas. Sobre o tema de tratamento de resíduos sólidos o Eng. Daniel afirmou que a CETESB não tem 56 
opinião formada sobre esses sistemas e que aguarda essas decisões. Ainda nesse sentido o Sr. Juliano Salomão, 57 
Secretário de Meio Ambiente de Birigui disse que a CETESB não entende como piloto o tratamento de resíduos 58 
sólidos por pirólise como esse pretendido por Birigui, que na verdade as empresas estão apresentando vários 59 
projetos para financiamento sem as respectivas Licenças Ambientais. Em seguida usou a palavra o Sr. Sérgio 60 
Barcellos para explicar os trabalhos já financiados pelo Comitê sobre geoprocessamento e que necessita realizar 61 
uma oficina para os profissionais das prefeituras e que será determinada data para este mês de julho. A presidente 62 
Gisele disse que precisaria se ausentar para viagem a São Paulo para reunião como o Governador. Outros temas 63 
gerais foram debatidos referente aos financiamentos, ficando claro que o Comitê não pode mais continuar 64 
financiando galerias de águas pluviais em geral e sim, voltar ao que sempre foi prioridade que é o financiamento 65 
de galerias que combatem erosão e assoreamento de corpos d’água. Na sequência o Vice-presidente ofereceu a 66 
palavra para quem mais quisesse usar e como ninguém se propôs, agradeceu a presença de todos, solicitou um 67 
aplauso pelo trabalho de todos e deu por encerrada a presente reunião. A ata será elaborada pelo Secretário 68 
Executivo e disponibilizada no site próprio.  69 
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Gisele Tonchis       Luiz Otávio Manfré   74 
Presidente do CBH-BT      Secretário Executivo 75 


