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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BT REALIZADA EM 28/06/2013 em BIRIGUI- SP 1 
 2 
De acordo com a Lei 7663/91, aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e treze, realizou-se a 3 
Assembleia Geral Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, a partir das 09:00 h (nove  4 
horas), nas dependências  do SINBI – Sindicado das Industrias do Calçado de Birigui, Rua Roberto Clark, 460, 5 
Birigui; convocada conforme Edital Of. CBH-BT 018/2013 divulgado a todos os membros do Comitê e demais 6 
interessados, por e-mail e via A.R, conforme a seguinte agenda: Deliberação sobre o Parecer da CT- 7 
Planejamento e Avaliação: propostas de financiamentos para o Orçamento FEHIDRO 2013 e outros temas de 8 
interesse imediato do Comitê. Aberta a assembleia, a mesa diretora foi composta por: Presidente e prefeito 9 
de Guararapes Edenilson de Almeida; Eng. Luiz Otávio Manfré - Secretário Executivo;  Engª Zeide Nogueira de 10 
Camargo Furtado – Vice-Presidente e representando a Sociedade Civil e o Eng. José Benites de Oliveira 11 
(CETESB),  representando o Secretário Executivo Adjunto e, por fim,  o Prefeito de Birigui Dr. Pedro Felício 12 
Estrada Bernabé. Na sequencia, o Secretário Executivo informou as presenças de: 21 prefeitos, sendo 14 13 
membros eleitos ou 93% do segmento; 25 membros do Estado, sendo 11 membros eleitos, representando 73% 14 
do segmento; 25 membros da Sociedade civil, sendo 12 membros eleitos, representando 80% do segmento e, 15 
mais 59 outros convidados em geral. Na sequencia o presidente usou da palavra para a abertura e as boas 16 
vindas, fez comentários sobre este junho de 2013, sobre as passeatas, sobre o povo na rua exigindo 17 
mudanças no país e por consequência em todas as esferas e desejou uma reunião produtiva. Na sequencia 18 
usou a palavra a eng. Zeide, falou também sobre as manifestações e as necessidades de reformas; sobre a 19 
crise institucional; que esse é o momento certo para ampliar a participação no Comitê; falou sobre 20 
preconceitos sobre participação da Sociedade Civil; entregou ao Presidente sugestão para alteração do 21 
Estatuto; disse que houve uma manifestação sua endereçada erroneamente, mas que mesmo errada foi 22 
oportuna pois conforme disse Nelson Rodrigues “se quem protesta não sabe exatamente no que bate, seus 23 
alvos sabem exatamente porque apanham”. O presidente acolheu os documentos da AEAN. O Eng. Manfré 24 
disse que o Grupo para revisão do Estatuto já foi constituído desde a assembleia passada; agradeceu ao SINBI 25 
pela sessão do local; disse que este dia 28 de junho é histórico para o Comitê, pois é a data de vencimento da 26 
primeira leva de boletos da cobrança pelo uso da água, ou seja, é a realização de um grande projeto do 27 
Comitê. Explicou sobre a alteração da data a assembleia; que foi um pedido de membros da sociedade civil e 28 
do presidente em virtude da presença no mesmo dia do Exmo. Secretário Bruno Covas na região para 29 
discussão do programa Município Verde e Azul, onde o público seria o mesmo para os dois eventos. O 30 
presidente retomou a palavra, explicou essa situação e disse que foi melhor alterar a data, pois coincidiu com 31 
o dia do pagamento dos boletos. Os demais membros da mesa diretora declinaram de usar a palavra. O 32 
Secretário Executivo expos a Ata da assembleia anterior, explicou que esta ata foi enviada para a CETESB de 33 
São Paulo e Araçatuba e para os Ministérios Público Federal e Estadual; falou que foi constituído o Grupo do 34 
Comitê para participar junto a Comissão Organizadora da Conferencia de Meio Ambiente – Resíduos Sólidos; 35 
explicou que o Comitê esteve presente na reunião de reintegração do Forum Paulista de Comitês, realizada 36 
em São Manoel e explanou sobre os objetivos desse Forum, principalmente sobre a solução do problema de 37 
financiar a participação da sociedade civil em eventos de interesse regional e nacional. Em seguida passou a 38 
explicar o resultado das reuniões das Câmaras Técnicas sobre as análises dos projetos para financiamento 39 
com recursos do Fehidro 2013 e anteriores. Disse que foi colocado a disposição do Comitê o valor de R$ R$ 40 
7.171.120,16 - incluindo já os Empreendimentos Cancelados de anos anteriores. Falou que o CBH-BT fará 20 anos 41 
em 2014 e que o projeto da “Semana do Tietê” deveria levar em consideração essa efeméride. Falou ainda 42 
que a CT-TEA deveria se preparara para as indicações das pessoas e entidades que receberiam a Medalha de 43 
Honra ao Mérito Ambiental. Explicou item por item dos empreendimentos indicados pelas Camaras Técnicas 44 
para serem financiados, identificando aqueles que já tinham sido aprovados anteriormente e que por 45 
qualquer motivo tinham sido cancelados. Disse que nesta primeira fase há um saldo remanescente de verba 46 
que será aplicada na segunda chamada de apresentação de propostas. Neste instante pede a palavra o Sr. 47 
Jair Rossetto (ERPLAN) para sugerir que as prefeituras que já tenham projetos prontos que apresentem ao 48 
Comitê. Pede a palavra o prefeito de Coroados Sr. Helcio, reitera solicitação de verba para que sejam 49 
elaborados projetos para aqueles municípios que não tem condições de fazer. Jair Rossetto disse novamente 50 
que não discrimina ninguém, mas que seria oportuno aproveitar projetos já prontos. O secretário executivo 51 
disse que as cidades que não tem condições, devem solicitar recursos para elaboração de projetos e que o 52 
Comitê já financiou muitos projetos. Usa da palavra o arquiteto Bachiega para lembrar que o Comitê tem 53 
financiado muitos planos e que as novas solicitações deveriam ser priorizadas para aqueles projetos que 54 
estejam atendendo a esses planos de políticas publicas financiados pelo Comitê, senão os planos ficam 55 
arquivados e não se dá sequencia aos mesmos. Usa a palavra a Sra. Sonia (ITESP) para dizer que o Comitê 56 
financia muitos diagnósticos e planos e que precisam ser implementados com ações concretas e que o 57 
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Comitê tem que se preocupar com a poluição na área rural também. Usou a palavra o Eng. Benites (CETESB) 58 
disse que o Eng. Assis prestou excelentes serviços ao Comitê, mas que é necessário que o Gerente da Agencia 59 
assuma esse papel; disse que os municípios deveriam ter uma bolsa de locais para serem recuperados com 60 
plantios de matas; disse que todos os empreendimentos são analisados pela CETESB; disse que a CETESB 61 
dispões de acervo de dados que estão à disposição do Comitê; Na sequencia o Eng. Manfré disse que existem 62 
solicitações para replantio de matas, mas que a prioridade é iniciar pelos mananciais de abastecimento 63 
público para aumentar a produção e qualidade da água para poder, no futuro, diluir as águas do aquífero 64 
Guarani e outros; que os diagnósticos são importantes pois identificam áreas onde precisam ser feitos 65 
desassoreamentos antes do plantio; lugares onde necessitam somente de execução de cercas e abandonar a 66 
área; locais que precisam corrigir o solo; locais que precisam fazer o replantio completo, etc; e que as 67 
Prefeituras e Câmaras municipais precisam estar participando do processo. Usa a palavra o Sr. Edmar 68 
(Lavínia) para dizer que esses dados dos diagnósticos demoram a ser desmobilizados. O Bíologo Cruz 69 
(Promissão) disse que já foram apresentados os dados para alguns municípios como Promissão, 70 
Avanhandava, Guararapes e Birigui que será apresentado em julho; o Secretário explica novamente o 71 
fluxograma do Fehidro, cita o caso de Bilac e da AEAN onde projetos foram cancelados. O presidente disse 72 
que o CRH está cobrando dos Comitês a prestação de contas do que está sendo realizados nas Bacias; falou 73 
sobre a Lei de Transparência e que todos os órgão públicos tem que disponibilizar os dados. Fala o Eng. 74 
Francisco (DAEE) sobre pedido de Bilac para dilação de prazo. Usa a palavra a Ecóloga Adriana (Valparaiso) 75 
para dizer que não se pode perder o fio da meada do Plano da Bacia; verificar o que estão significando os 76 
Planos de Drenagens e outros, e que precisamos aplicar recursos em empreendimentos planejados 77 
anteriormente. Disse que o MPO autoriza o financiamento de manutenção de sistemas e obras. O Eng. 78 
Benites disse que está coletando os dados de todos os lançamentos de esgotos e que podem aparecer 79 
surpresas, pois onde o sistema não atende os padrões, fica prejudicada a implantação de indústrias por 80 
exemplo. Eng. Manfré disse que o lançamento de esgoto fora do padrão aumenta o custo do uso da água. O 81 
prefeito Helcio (Coroados) disse que a CETESB cria dificuldades para aprovar empreendimentos, pois acha 82 
que é melhor recompor a mata ciliar do que obrigar a prefeitura a plantar mudas novas em outros lugares e 83 
que cada técnico pensa de um jeito; como o ribeirão Baguaçu e Baixotes praticamente nascem em 84 
Corodados, deveriam ser replantadas nesses lugares mas por conta do Comitê ou consórcio; e que Coroados 85 
deveria ser priorizado por conta disso. O Eng. Benites disse que a CETESB está aberta para discutir caso a 86 
caso e que é um órgão fiscalizador. Ecologa Adriana solicita que os valores para a segunda chamada seja 87 
vinculada aos planos já elaborados. Fala o Eng. Edmar (Lavínia) disse que o CBRN conseguiu verbas para 88 
reflorestar locais e remunerar os produtores; solicita que a presença seja maior; que seria bom que a Camara 89 
Institucional fiscalizasse o andamento dos empreendimentos financiados. O presidente solicita a votação do 90 
relatório das Câmaras Técnicas e também a sugestão do Arq. Bachiega e da Ecóloga Adriana de que os novos 91 
projetos para utilização do remanescente de recursos seja aplicado em projetos que estejam dentro de 92 
planos previamente realizados, com ênfase em saneamento. Fala Vera (DAEP) para dizer que não se deve 93 
priorizar exclusivamente saneamento e sim nas diretrizes do Plano de Saneamento Ambiental (água, esgoto, 94 
resíduos e drenagem). Usa a palavra Biol. Cruz para sugerir a aplicação em plano de perdas. Na sequencia foi 95 
colocada em votação a proposta das Camaras e foi aprovado por unanimidade a seguinte deliberação: 96 
DELIBERAÇÃO CBH-BT nº 128/2013 de 28/06/2013.  Aprova solicitações de financiamentos para 97 
empreendimentos com recursos do Orçamento FEHIDRO 2013.  O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo 98 
Tietê, considerando a liberação de recursos pelo SECOFEHIDRO ao CBH-BT para o exercício de 2013 no 99 
montante de R$ 7.171.120,16 - incluindo já os Empreendimentos Cancelados de anos anteriores - reunido em 100 
Assembleia Extraordinária, realizada no dia 28/06/2013, na cidade de Birigui, após analisar os Relatórios das 101 
Câmaras Técnicas que foram baseados nos critérios próprios do CBH-BT, bem como no MPO em vigência, e 102 
em demais deliberações do CRH e SECOFEHIDRO, recomenda a aplicação de recursos financeiros do 103 
FEHIDRO para projetos, obras e serviços, no valor parcial de R$ 6.490.042,39 e DELIBERA:  Art. 1 - Fica 104 
aprovada a aplicação dos recursos financeiros do Orçamento Fehidro 2013, no valor parcial de R$ 105 
6.490.042,39, conforme tabela abaixo:  106 
 107 

Tomador Titulo do Empreendimento 
Valor Indicado Contrapartida Valor Total 

R$ % R$ % R$ 

Associação do 
Grupamento 
Ambientalista - AGA 

Núcleo de Comunicação 
Integrada do Baixo Tietê 

544.908,00  100,0 - 0,00 544.908,00 

Associação do 
Grupamento 

Projeto de Educação Ambiental 
Baixotes 

      86.188,44  100,0 - 0,00 86.188,44 
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Ambientalista - AGA 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Caracterização da Mata Ciliar e da 
Qualidade da Água do Córrego 
Lambari, Município de 
Avanhandava (2ª fase) 

68.512,00  100,0 - 0,00 68.512,00 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Caracterização da Mata Ciliar e da 
Qualidade de Água do Córrego 
Luiz Miranda, Município de 
Mirandópolis. 

47.970,00  100,0 - 0,00 47.970,00 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Centro de Treinamento em 
Saneamento Ambiental do Baixo 
Tietê 

    149.847,00  100,0 - 0,00 149.847,00 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Monitoramento Hidrológico da 
Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê 

435.937,20 100,0 - 0,00 435.937,20 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental: Castilho, Coroados, 
Glicério, José Bonifácio, 
Macaubal, Nipoã, Nova Castilho e 
Poloni 

  400.000,00  100,0 - 0,00 400.000,00 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

SEMANA DO TIETE: 22 ANOS DA 
LEI 7663, 20 ANOS DO CBH-BT 

   149.453,20  100,0 - 0,00 149.453,20 

Associação dos 
Engenheiros e 
Arquitetos de Penápolis 

Sistema de Monitoramento e 
Licenciamento de Imagens, 
vetorização, classificação do uso 
do solo 

   789.000,00  100,0 - 0,00 789.000,00 

Associação Poluição 
Zero 

Conhecendo Nosso Baixo Tietê     147.689,25  100,0 - 0,00 147.689,25 

Associação Promissense 
"Olho D´Água" de 
Proteção Ambiental 

Caracterização da Mata Ciliar e da 
Qualidade da Água do Ribeirão 
dos Patos, Município de 
Promissão 

       
75.798,00  

100,0 - 0,00 75.798,00 

Clube da Árvore de 
Araçatuba 

Projeto de Educação Ambiental 
Baguaçu 

      86.188,44  100,0 - 0,00 86.188,44 

COOPERHIDRO- 
Cooperativa do Polo 
Hidroviário 

Agenda 21 no Baixo Tietê para os 
Municípios de Alto Alegre, 
Braúna, Glicério e Penápolis 

117.101,69  90,0 13.011,31 10,00 130.113,00 

Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgoto de 
Avanhandava- DAAEA 

Diagnóstico dos Usos de 
Recursos Hídricos do Sistema de 
Abastecimento Público de Água 
de Avanhandava 

      30.979,20  91,71 2.800,00 8,29 33.779,20 

Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgoto de 
Avanhandava- DAAEA 

Projeto Completo para Reforma, 
Ampliação e Modernização da 
Estação de Tratamento de Água, 
da Captação e da Adutora de 
Avanhandava: contratação 

       77.753,92  95,30 3.830,76 4,70 81.584,68 

Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Penápolis - 
DAEP 

Emissário de Esgoto da Bacia do 
Córrego Maria Chica - 
substituição parcial 

    578.193,60  60,0 385.462,92 40,00 963.656,52 

Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Penápolis - 
DAEP 

Projeto de Setorização em Zonas 
de Pressão do Sistema de 
Abastecimento de Água do 
Município de Penápolis: 
contratação 

    120.000,00  
80,0

3 
29.946,00 19,97 149.946,00 

DIALOGO INTERBACIA 
de Educação ambiental 

Transferência para o Diálogo      20.000,00  100,0 - 0,00 20.000,00 

Essência Ambiental 
Aroeira – Promissão 

Educação Ambiental para 
Conservação dos Recursos 
Hídricos na Região do Baixo 

81.218,00  100,0 - 0,00 81.218,00 
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Tietê: Ocupação Territorial e 
Turismo 

Prefeitura Municipal de 
Alto Alegre 

Captação e dissipação de águas 
pluviais 

      99.482,35  98,0 2.030,25 2,00 101.512,60 

Prefeitura Municipal de 
Alto Alegre 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Bento de Abreu 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Bilac 

Macro-medidores de Vazão no 
Sistema de Captação e 
Distribuição para Abastecimento 
Público  de Bilac 

98.582,00  
90,8

8 
9.888,00 9,12 

 
108.470,00 

 

Prefeitura Municipal de 
Birigui 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

    210.035,50  95,0 11.054,50 5,00 221.090,00 

Prefeitura Municipal de 
Braúna 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Buritama 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental 

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Guararapes 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     114.100,00  98,0 2.328,58 2,00 116.428,58 

Prefeitura Municipal de 
Lavínia 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

69.700,00  
93,6

8 
4.700,00 6,32 74.400,00 

Prefeitura Municipal de 
Mirandópolis 

Instalação de 1472 hidrômetros        127.151,57  98,0 2.594,93 2,00 129.746,50 

Prefeitura Municipal de 
Monções 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Murutinga do Sul 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.300,00 2,00 51.300,00 

Prefeitura Municipal de 
Nova Luzitânia 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental 

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Pereira Barreto 

Interceptor de Esgotos       61.488,43  80,0 15.372,11 20,00 76.860,54 

Prefeitura Municipal de 
Pereira Barreto 

Sistema de Disposição Final 
Adequada de Resíduos Sólidos 
Domiciliares: Projeto Técnico e  

     40.000,00  98,0 816,33 2,00 40.816,33 

Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de 
Promissão 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Rubiácea 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do 
Aracanguá 

Impermeabilização das Lagoas 
Aeróbia e Facultativa do Distrito 
de Vicentinópolis 

271.710,52  66,0 140.000,00 34,00 411.710,52 

Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do 
Aracanguá 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
Ubarana 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Prefeitura Municipal de 
União Paulista 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     65.000,00  98,0 1.326,53 2,00 66.326,53 

Prefeitura Municipal de 
Valparaíso 

Diagnóstico do Sistema de 
Captação de Água Subterrânea 
para Abastecimento Público de 
Água da Cidade de Valparaíso 

     86.600,00  98,0 1.767,35 2,00 88.367,35 

Prefeitura Municipal de 
Zacarias 

Plano Diretor de Saneamento 
Ambiental  

     50.000,00  98,0 1.020,41 2,00 51.020,41 

Art.2º - Fica concedido prazo até o dia 15/08/2013 para os tomadores apresentarem à Secretaria Executiva do 108 
CBH-BT, as novas solicitações para complementar o saldo remanescente de R$ 681.077,77.  Art.3º - Esta 109 
deliberação entra em vigor nesta data.    Birigui, 28 de junho de 2013.  EDENILSON DE ALMEIDA Presidente 110 
LUIZ OTÁVIO MANFRÉ     Secretário Executivo. 111 
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Na sequencia, o Presidente convida todos para participarem do evento na Câmara Municipal de Araçatuba 112 
sobre a Lei Orçamentaria Anual 2014 do Estado organizado pelo ERPLAN a ocorrer no dia 5 de julho. Na 113 
sequencia faz palestra o Eng. Edmar sobre a coleta de óleos comestíveis usados na Bacia e para que as 114 
Prefeituras e entidades em geral pudessem colaborar nesta coleta; expôs também sobre conservação de 115 
estrada rural. Em seguida o Secretário Executivo falou a respeito do Ato Declaratório para o setor rural que 116 
foi publicado, onde todos aqueles proprietários rurais são chamados a preencher um cadastro. A Ecol. 117 
Adriana solicitou a criação de um GT-Cobrança Rural. O Eng. Manfré sugeriu que os representantes da 118 
Sociedade Civil do setor rural, juntando com a CATI e outros iniciassem a discussão sobre a composição do 119 
GT-Cobrança Rural. Em seguida o Presidente informou que foi contatado por uma empresa carioca sobre lixo 120 
limpo ou seja sem rejeito, assim, estendeu o convite para todos os interessados para quem quiser ir até 121 
Resende-RJ; lembrou a presença do ex-presidente Laerte Aparecido Rocha e determinou a data de 15 de 122 
agosto para entrega das solicitações complementares.  Agradeceu a presença de todos e como ninguém 123 
mais quis fazer uso da palavra, deu por encerrada a Assembleia às 12:30 h, sendo que a Ata deverá ser 124 
redigida e publicada. Assinaturas de: Edenilson de Almeida (Presidente do CBH-BT)  Eng. Luiz Otávio Manfré 125 
(Secretário Executivo) 126 


