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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 03/12/2021, na sede da 11 
AEAN em Araçatuba. 12 
 13 
De acordo com a Lei 7663/91, aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 14 
Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, convocada conforme Ofício 15 
CBH-BT nº 095/2021 – Circular Edital, publicado no Jornal Folha da Região e divulgado a todos os membros 16 
do Comitê e demais interessados, por e-mail e via A.R, com a seguinte agenda: 1. Deliberação sobre 17 
CRITÉRIOS de financiamentos do Orçamento FEHIDRO 2022.  2. Deliberação sobre Plano de Aplicação 18 
dos valores da Cobrança 2021. 3. Relatório de Situação 2021. 4. Plano PA (Programa de Aplicação) /PI 19 
(Plano de Investimento). 4. Plano de Capacitação para atendimento ao pró-Comitê. 5. Plano de Bacia – estado 20 
da arte. 6. Comitês da Bacia do Rio Tietê. 7. Outros temas de interesse imediato do Comitê. Composta a mesa 21 
diretora com o Presidente do Comitê, prefeito de Barbosa, Rodrigo Primo Antunes, o Sr. José Roberto 22 
Rebelato, vice-presidente do Comitê e representante da Sociedade Civil, o Sr. Leandro Maffeis Milani, 23 
prefeito de Birigui e representante do CRH, o eng. Luiz Otávio Manfré, Secretário Executivo e prefeito de 24 
Araçatuba Dr. Dilador Borges Damasceno. Ainda assinaram a lista de presença mais 13 prefeitos, 8 25 
representantes de órgãos do Estado, 9 membros da Sociedade Civil e outros 78 convidados em geral. Aberta 26 
a reunião, pronunciaram-se pela ordem o presidente para abertura da reunião e explanação da agenda; o vice-27 
presidente, o prefeito anfitrião Dilador, o prefeito de Birigui e representante do CRH, e por fim o secretário 28 
executivo que explanou sobre o conteúdo da convocação. Em prosseguimento foi convidado o Sr. José 29 
Aparecido Cruz que fez ampla explanação sobre o estado da arte do Plano de Bacia, apresentando os 30 
resultados parciais que passaram pelo crivo do Grupo de Trabalho do Plano, o qual foi submetido a avaliação 31 
pela assembleia e aprovado conforme apresentado. Na sequência houve apresentação da Senhora Camila 32 
Cristina Freitas para apresentação dos trabalhos desenvolvidos sobre o Plano de Comunicação do Baixo Tietê 33 
e do Plano de Capacitação em operação na bacia, sendo que após os debates e explicações foi aprovada a 34 
DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 194/2021 de 03/12/2021 – Aprova Plano de Capacitação do Baixo Tietê para 35 
o Quadriênio 2020-2023 e dá outras providências. Em seguida o eng. Manfré apresentou a DELIBERAÇÃO 36 
CBH/BT nº 193/2021 de 03/12/2021 que dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para 37 
obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO (compensação financeira) 2022 e cobrança pelo uso 38 
dos recursos hídricos, referentes ao ano de 2021, e dá outras providências, que após longa discussão e 39 
adaptação aos interesses da Assembleia foi aprovada. Em seguida o Eng. Evandro de Oliveira Catardo, 40 
funcionário do DAEE e assessor da Secretaria Executiva, apresentou o Relatório de Situação dos Recursos 41 
Hídricos, avaliado pela CT-PA, nos moldes das diretrizes do CRHI e Deliberações do CRH, sendo após a 42 
avaliação da Assembleia aprovada a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 195/2021 de 03/12/2021 que Aprova o 43 
RELATÓRIO DE SITUAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS DE 2021 – ano base de 2020 da Bacia 44 
Hidrográfica do Baixo Tietê. Em seguida apresentou o a atualização do Plano de Ações e Programa de 45 
Investimentos para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHi 19 / PA-PI - 2022-2023, fez ampla explicações 46 
e após as discussões, debates e explicações, foi aprovada a DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 196/2021 de 47 
03/12/2021 -Aprova a atualização do Plano de Ações e Programa de Investimentos para Gestão dos Recursos 48 
Hídricos da UGRHi 19 / PA-PI - 2022-2023 do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê e dá 49 
outras providências. Em seguida o secretário executivo fez ampla explanação sobre o desenvolvimento dos 50 
trabalhos do grupo que agrega os Comitês do Rio Tietê, apresentando documentos elaborados para 51 
divulgação dos trabalhos; explicou os compromissos assumidos por todos os 6 comitês e aqueles específicos 52 
do Baixo Tietê, o que ensejou a elaboração e aprovação da Deliberação CBH-BT nº 197/2021 que dispõe 53 
sobre a participação do CBH-BT no GT-Comitês do Rio Tietê. Em seguida usou a palavra o prefeito de 54 
Araçatuba para explicar sobre a questão do baixo nível do reservatório de Três Irmãos e comunicou que 55 
enviou ofício à ANA, ao ONS Elétrico e ao DAEE para auxiliar em resolver o problema dos usos múltiplos; 56 
o Eng. Edmar para que oficiasse o COFEHIDRO para alteração no MPO; a ex presidente do CBH-BT para 57 
solicitar apoio dos prefeitos do Comitê em moção da Associação Nacional dos Municípios a ser conduzida 58 
ao Congresso Nacional; o arquiteto Bachiega, presidente do DAEP para agradecer a inserção no PA-PI de 59 
ação de interesse de Penápolis; o prefeito de Mirandópolis Everton Sodário para solicitar oficina para dirimir 60 
dúvidas sobre apresentação de projetos ao Comitê e união dos prefeitos em torno das necessidades da região. 61 
Por fim, como ninguém mais demandou o uso da palavra, os membros da mesa diretora se pronunciaram de 62 

 costume ao fim da reunião, desejando um ótimo 2022 para todos, sendo que o 63 
presidente deu por encerrada a assembleia e solicitou que a secretaria executiva providenciasse o registro 64 
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oficial da presente ata. Rodrigo Primo Antunes – Presidente,  Eng. Luiz Otávio Manfré – Secretário 65 
Executivo. 66 
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Prefeito de Barbosa e 77 
Presidente do CBH-BT  78 
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Eng. Luiz Otávio Manfré 84 

Secretário Executivo 85 
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