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Aos onze de agosto do ano dois mil, às nove horas e trinta minutos, na sede 
do Comitê, na cidade de Novo Horizonte, deu início à Segunda reunião ordinária 
do corrente ano, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha, com a 
presença dos seguintes representantes: 03 titulares e 01 suplente do segmento 
dos prefeitos; 05 titulares e 04 suplentes do segmento do Estado; 06 titulares e 03 
suplentes do segmento da sociedade civil. A mesa foi composta pelas seguintes 
personalidades: Nariaqui Cavaguti, vice presidente, no exercício de presidente; 
José Eziquiel Santana, membro do Comitê, representando o Senhor Lupércio 
Ziroldo Antonio, Secretário Executivo, que justificou sua ausência por problemas 
particulares e Pedro Carvalho Mellado que auxiliou nos trabalhos. Como primeiro 
ato, foi lido o Ofício, do Senhor João Donizette Theodoro, descompatibilizando do 
cargo de presidente, pelo motivo de disputar as eleições municipais de outubro 
próximo. Em decorrência dessa ato, assumiu a presidência, o vice presidente 
Professor Nariaqui Cavaguti. Dando seqüência, Professor Nariaqui, saudou os 
presentes, colocando em discussão e votação a Ata da ultima reunião, que foi 
previamente distribuída a todos os membros. Ata aprovada por unanimidade. 
Continuando comunica que a Câmara Técnica se reuniu extraordinariamente nos 
dias 09 de maio, 15 de junho e 28 de junho e efetuou a análise do relatório Zero, 
conforme estipulado na ultima plenária e as análises a as considerações estão 
sendo entregues a todos os presentes e a Secretaria Executiva, que deverá 
encaminhar cópia ao CETEC. Coloca também para homologação da Plenária, que 
por estar assumindo a presidência e ser também o Coordenador da Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação e que após discussão na Câmara Técnica 
achou conveniente que se passe a Coordenação para outro membro, indicado 
pêlos seus pares que é o Senhor Ricardo Leonel D’Ecole. Submetida, a plenária, 
tal indicação foi aprovada por unanimidade, passando também o Senhor Ricardo a 
fazer parte da mesa. Nariaqui, como ex-coordenador da Câmara Técnica, solicita 
inversão de pauta, para que se analise e discuta as sugestões e planejamento, 
proposta pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação. Solicitação 
aprovada. Passa-se então a analise das propostas da Câmara Técnica. Nariaqui 
explica que tal proposta é resultado de três reuniões da Câmara Técnica, ficando 
também decidido que a votação se fará item por item. Passa-se a leitura das 
propostas, que após, esclarecimentos necessários do coordenador da C.T., e 
ampla discussão pelo plenário e algumas alterações, foram aprovadas, conforme 
o publicado no anexo 1. Dando prosseguimento, Professor Nariaqui, inicia a 
discussão do próximo item que é a solicitação da Prefeitura Municipal de Adolfo e 
de Mendonça para a transformação dos contratos de recursos financeiros 
reembolsáveis para fundo perdido e alteração da Deliberação 001/2000, item 11, 
referente aos recursos financeiros aprovados para a Sabesp, como financiamento 
reembolsável, que sejam transformados para fundo perdido, em razão da lei 
Complementar nº 101 de 05.05.2000, lei de responsabilidade civil. Resolve, o 
plenário, que os casos de Mendonça e Adolfo serão tratados em bloco, pois trata-
se de solicitações idênticas. Feita a leitura do oficio encaminhado pela prefeitura 
municipal Adolfo, a Engenheira Rose expôs os motivos da solicitação 
esclarecendo que a obra já está concluída e também os motivos da solicitação da 
Prefeitura. Em seguida, foi feita a leitura do Oficio da Prefeitura Municipal de 
Mendonça, e o Prefeito, Senhor João Emilio Buzzo, esclareceu que a obra está 
concluída e também expôs os motivos da solicitação, deixando evidente a 
dificuldade da Prefeitura em saldar as prestações. Usaram a palavra os prefeitos 
municipais de Piratininga e Borborema que se mostraram favoráveis a aprovação 
da proposta e após as respostas, às perguntas efetuadas pelo Senhor Cláudio 
Bedran e Nariaqui Cavaguti, aos prefeitos de Mendonça e Adolfo; a proposta foi 
colocada em votação e aprovada, pelo plenário, por unanimidade, excluindo o voto 



do senhor presidente que só se manifestará em caso de empate. Segue, no anexo 
2, a Deliberação CBH-TB nº 005 de 18.08.2000, deliberando sobre a proposta 
aprovada. Seguindo foi lida a orientação da Secretaria Executiva do COFEHIDRO, 
em converter as deliberações efetuadas por empréstimo reembolsável, para fundo 
perdido, em virtude da proibição das operações reembolsáveis realizadas através 
do FEHIDRO, com entidades da federação (Setor Público), baseada em 
orientação do Banespa e do Banco Central, tendo em vista o artigo 35 da Lei 
Complementar 101 de 05.05.00. No caso do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê 
Batalha, enquadra-se nestas condições a Deliberação 001/2000, no item 11, tendo 
como tomador a SABESP, com recursos na modalidade de empréstimo, no valor 
de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Manifestou-se o Senhor Nivaldo Fabem, 
Gerente Operacional da SABESP que expôs as dificuldades daquela empresa em 
tomar os recursos por empréstimo, manifestou-se também o Engenheiro Rogério 
que se mostrou favorável à proposta, por ser de interesse de toda a Bacia 
Hidrográfica. Colocado em votação, a proposta foi aprovada, pela contagem de 11 
votos a favor e 7 contrários , pelo plenário, passando, portanto, para fundo 
perdido, conservando os mesmos valores FEHIDRO e contrapartida propostos na 
Deliberação; no anexo 3, a Deliberação CBH/TB/006/2000 que altera o item 11 da 
Deliberação 001/2000. O Senhor Percival, representante da APRUMICS, mostra a 
sua indignação quanto à aprovação da alteração dos contratos das prefeituras 
municipais de Adolfo e Mendonça, salientando que os mesmos somente foram 
aprovados por se tratar de empréstimo. Professor Nariaqui, retomando a palavra, 
alerta a necessidade de iniciar as reuniões dentro do horário previsto. Nada mais 
havendo, deu-se pôr encerrada a reunião, sendo, em seguida, lavrada a presente 
ata, que pôr mim foi assinada e enviada para publicação no D.O.E.S.P. e 
posteriormente encaminhada cópia aos membros do CBH-TB, para aprovação em 
reunião plenária seguinte. Segue a esta Ata, a publicação do anexo 1: Aprovação 
de Propostas e Planejamento apresentadas pela Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação; anexo 2: Deliberação 05/2000 alterando os contratos 
das Prefeituras municipais de Adolfo e Mendonça; anexo 3: Deliberação 006/2000 
que altera a Deliberação 001/2000 referente aos recursos aprovados para a 
SABESP. 

         


