
Comitê da Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha (CBH-TB)

CBH-TB hierarquiza R$ 4,5 milhões em recursos do FEHIDRO 2022 
 

    Os membros do CBH-TB reuniram-se no dia 27 de maio,
para a realização da 1ª Reunião Ordinária do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha de 2022, no Centro de
Eventos da Praia Municipal de Sabino/SP, tendo como
principal item de pauta a hierarquização de recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) para o
ano de 2022. Compuseram a mesa diretora, o Secretário
Executivo do CBH-TB, Lupercio Ziroldo Antonio do DAEE,  
o Vice-Presidente, Cláudio Bedran do Instituto Planeta
Verde e o Prefeito Municipal de Sabino e Presidente do
Comitê, Eder Ruiz Magalhães de Andrade, que enaltece a
importância da Reunião e diz estar lisonjeado por presidir
o evento em seu município.

 Os membros presentes na reunião aprovaram o relatório
de hierarquização de recursos do FEHIDRO, emitido pela
Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA).  O
relatório contemplou o resumo das reuniões das Câmaras
Técnicas, onde apontou das 19 solicitações de obras,
serviços e projetos, 15 hierarquizações e 4 indeferimentos.
A apresentação do Relatório Final foi feita pelo
coordenador da CT-PA, Antonio Carlos Vieira do DAEE,
que expôs as indicações dos empreendimentos
hierarquizados e os motivos dos indeferimentos.

 As 15 solicitações hierarquizadas somam cerca de R$ 4,5
milhões advindos do FEHIDRO. Os empreendimentos
envolvem serviços e obras de saneamento básico,
regularização de usos, planos de controle com ações de
combate a perdas e disposição final de resíduos sólidos.

SOU TIETÊ BATALHA

 O saldo remanescente, no valor aproximado de R$ 200
mil, foi aprovado pela Plenária como carteira de suplência
para a hierarquização do empreendimento “Implantação da
Sala de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Baixo
Tietê”, previsto no PA/PI 2020/2023. O Secretário
Executivo do CBH-TB, Lupercio Ziroldo Antonio ressalta
que “O Comitê deve instalar uma Sala de Situação até o
final de 2023 e esse recurso hierarquizado dará início à
montagem, com a função de monitorar a bacia como um
todo”.

 Durante a Reunião, a coordenadora do Grupo Técnico de
análise de empreendimentos de impacto ambiental (GT-
Empreendimento), Danielle Ferreira da Silva da Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, apresentou o
Parecer Técnico referente à análise e manifestação do
Grupo referente ao empreendimento Contorno Ferroviário
de São José do Rio Preto da Rumo Malha Paulista S/A. 

 Outro assunto abordado, pela coordenadora da Câmara
Técnica de Turismo e Educação Ambiental (CT-TE),
Grasiele Simplício Murari Rodrigues da ONG SOS Rio
Dourado, foi a apresentação do desenvolvimento do Plano
Diretor de Educação Ambiental do CBH-TB. 

 Ao final da Reunião, o Secretário Executivo do CBH-TB,
Lupercio Ziroldo Antonio discorre sobre o Programa ÁGUA
É VIDA implementado pelo Governo do Estado dentro da
gestão de recursos hídricos, através da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente com execução pelo DAEE.
Explana os quatro eixos do Programa, sendo que o Eixo 1
é o Projeto Águas Subterrâneas com a perfuração de
poços em municípios paulistas sem concessão pela
SABESP, dos quais alguns do CBH/TB. O segundo Eixo é
o desenvolvimento de serviços de limpeza e
desassoreamento de cursos d’água no território paulista
visando o aumento da disponibilidade e melhoria da
qualidade das águas superficiais. Ainda nos Eixos 3 e 4,
contratação de Projetos de Esgotamento Sanitário para
municípios e contratação de Projetos de Proteção e
Preservação de mananciais de abastecimento no Estado.
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"O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha é ferramenta de extrema importância para o cuidado com a nossa água,
pois, de forma democrática, membros da Sociedade Civil, Estado e Municípios, analisam e apontam as melhores propostas
que beneficiam os recursos hídricos da bacia".                                           
                

                                                                                                                               -Gustavo Chozi (membro representante da CT-SA)

*Clique aqui e confira o resumo da 1ª Reunião
Ordinária do CBH-TB de 2022, disponível no Youtube.
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