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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 16/12/2011 EM 

ARAÇATUBA- SP. 

 

De acordo com a Lei 7663/1991, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, realizou-se a 

Assembleia Geral Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:30 h (nove horas e 

trinta minutos), nas dependências  da AEAN – Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, em 

Araçatuba - SP, convocada conforme Edital Of. CBH-BT 044/2011, divulgado a todos os membros do Comitê e 

demais interessados, na reunião ordinária anterior, por e-mail e via A.R, contando com a presença de dez prefeitos, 

sendo oito titulares; dezessete membros da Sociedade Civil, sendo onze titulares e, mais quinze membros dos 

Órgãos do Estado, sendo dez membros titulares e mais 44 convidados. Na seqüência, o Secretário Executivo, Eng. 

Luiz Otávio Manfré, leu o Edital de Convocação da Assembléia, conferiu a Lista de Presença e, iniciou a 

composição da mesa diretora dos trabalhos, sendo convidado primeiramente o Presidente do Comitê, Eng. Celso 

Torquato Junqueira Franco, prefeito de Sud Mennucci; o Eng. Éderson da Silva, vice-presidente e representando a 

Sociedade Civil; o Eng. José de Assis Tavares representante da CETESB. O Presidente saldou a todos os presentes, 

assim como o Secretário Executivo. Este último agradeceu as sugestões enviadas para o enriquecimento das 

Deliberações que foram apreciadas na presente assembleia. Sendo assim, foi aprovada a Deliberação CBH-BT nº 

110/2011 de 16/12/2011, que define critérios para apresentação, avaliação e hierarquização de projetos para o 

orçamento Fehidro 2012, e a Deliberação CBH-BT nº 111/2011, que define critérios para a pontuação, avaliação e 

hierarquização de pleiteantes para participar de eventos diversos relacionados a recursos hídricos de interesse do 

CBH-BT. Na DEL. 110/2011, ficou estabelecida a data limite de 08 de março de 2012, a partir da data de início de 

hoje para apresentação dos projetos Fehidro, inicialmente via email e depois via papel impresso; também foi avisado 

que os pleiteantes deverão apresentar, além dos documentos constantes no MPO Fehidro, a Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme orientação da CRHi/SSRH. Ficou estabelecido que o limite de 20% dos 

recursos Fehidro no ano para Educação Ambiental será distribuído com no mínimo 80% destinados a projetos de 

demanda induzida (projetos elaborados pela CT-TEA) e até 20% destinados a projetos de demanda espontânea, 

conforme sugestões oriundas pela CT-TEA e expostas por seu coordenador José Aparecido Cruz, assim como do 

Presidente do Comitê. A Ecóloga Adriana Castro Silva sugeriu também que os municípios que tenham problemas 

com resíduos sólidos, poderão pleitear recursos Fehidro no CBH-BT somente para a solução destes, e não para 

outras áreas até a solução dos mesmos. A Sra. Vera Nogueira sugeriu e foi aprovado pelo plenário que os Termos de 

Referencias para contratação de Plano de Saneamento devem seguir o Termo Padrão da CT-AS.  A deliberação foi 

unanimemente aprovada pelos membros presentes. Em seguida, a DEL. 111/2011 entrou em pauta. Foram ouvidas 

sugestões previamente enviadas à Secretaria Executiva e outras expostas pelos presentes, a fim de melhor criar 

critérios para auxiliar o Vice-Presidente do Comitê na decisão de eventuais empates na escolha de representantes do 

Comitê para eventos diversos relacionados a recursos hídricos de interesse do CBH-BT. Foram estabelecidas 

pontuações para critérios diversos para, assim, criar uma nota para cada interessado. Com isso, procurou-se a melhor 

forma de aproximar os membros mais atuantes da Sociedade Civil, tanto da Plenária como de Câmaras Técnicas, 

dos eventos em questão; estabeleceu-se que, a priori, uma vaga de quaisquer eventos será da Vice Presidência do 

Comitê ou, na ausência deste, será de membro da Sociedade Civil; a deliberação foi aprovada por unanimidade. 

Após isso, foi esclarecida a situação da divergência entre a titularidade de um segmento dos “USUÁRIOS RURAIS 

DE ÁGUA”. Após as explicações revividas pelo Secretário Executivo, pelo Engenheiro Salibe e pelo Jornalista 

Jefferson Rabbal desde a eleição, quando esta vaga não foi preenchida até a data da posse, ficando ainda dúvidas, 

houve a sugestão da plenária para nova eleição definitivamente para apenas a titularidade e suplência do segmento 

Usuários Rurais de Água, Associação dos Produtores de Cana de Araçatuba (APCA) e Associação dos Produtores 

da Microbacia do Córrego do Frutal-II.  Após uma breve apresentação feita pelos dois representantes foi eleito, por 

cinco votos contra um, a Associação dos Produtores da Microbacia do Córrego do Frutal-II como o membro titular e 

a Associação dos Produtores de Cana de Araçatuba como suplente. Em seguida foi reapresentada a Deliberação 

CBH-BT nº 112/2011 que aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos para a Bacia do Baixo Tietê - 2011, 

já amplamente discutida na assembléia ocorrida em 25/11/2011, sendo aprovada por unanimidade. Após, da mesma 

forma, foi reapresentada a Deliberação CBH-BT nº 113/2011 que aprovas as indicações do CBH-BT para integrar o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi debatida na assembléia ocorrida em 25/11/2011, sendo aprovada por 

unanimidade. Na sequencia o Presidente lembrou que a Deliberação CBH-BT nº 114/2011 – Agenda da Cobrança 

no CBH-BT já tinha sido aprovada na assembléia passada. Agradeceu a dedicação de todos por estarem presentes 

em duas assembléias consecutivas, onde foram deliberados assuntos de grande relevância para o Comitê; requereu 

que providenciassem as documentações exigidas para os Contratos Fehidro; que obedeçam aos prazos legais para 

entrega de solicitações de financiamentos do Orçamento 2012; agradeceu aos funcionários do DAEE e da CRHI que 

colaboraram para a realização da Assembléia, agradeceu ao CREA-AEAN-SEESP pela cessão do local e, 

aproximadamente às 13:30 horas, como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Presidente Celso Torquato 

Junqueira Franco que, encerrando a Assembleia, agradeceu o empenho de todos e desejou um feliz 2012. 

 

Eng. Celso Torquato Junqueira Franco / Presidente do CBH-BT 

 

Eng. Luiz Otávio Manfré  / Secretário Executivo do CBH-BT 


