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

Dezembro marca o retorno dos encontros 
presenciais do CBH-TB

 

SOU TIETÊ BATALHA

sada e discutida a Deliberação que dispõe sobre os
critérios e prazos para utilização de recursos do
FEHIDRO no ano de 2022. 

  Já no dia 19 de novembro, aconteceu a 1ª Reunião
do GT-Empreendimento (Grupo Técnico de
Acompanhamento de Empreendimentos de Impactos
Ambientais na UGRHI-16) do CBH-TB, onde os
membros discutiram e analisaram o Estudo de
Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto
Ambiental – RIMA referente ao empreendimento
“Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto”,
visando a emissão de Parecer Técnico que
contemple sugestões referentes aos impactos
ambientais quando da implantação do
empreendimento. Ainda na ocasião, houve eleição
para coordenação do Grupo, sendo eleita a
representante da Fundação Paulista de Tecnologia e
Educação de Lins, Danielle Ferreira da Silva.

Seguindo o formato online, no dia 16 de novembro os
Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê
realizaram a 9ª Reunião das Secretarias Executivas,
onde foi avaliado o andamento dos trabalhos
realizados pelos Grupos Técnicos, formados pelos 6
Comitês, quais sejam, CBHs Alto Tietê, Piracicaba
Capivari e Jundiaí, Médio Tietê, Tietê Jacaré, Tietê
Batalha e Baixo Tietê, tabulando ações descritas no
Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de
Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, para que
em 2022 sejam colocadas em prática. Neste escopo,
foi lançado um informativo para conhecimento das
ações de integração dos Comitês da vertente do Rio
Tietê. O informativo está disponível no portal do
SIGRH, através do link:
 https://sigrh.sp.gov.br/tiete/informativodotiete
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"Membros do CBH-TB, ao fim de 2021, sintam-se honrados pelo exato cumprimento das metas estabelecidas pelo Colegiado, quer seja
nas oficinas de capacitação, nas reuniões técnicas e plenárias. Sua participação é de vital importância para o nosso fortalecimento!".
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     - Antônio Carlos Vieira, coordenador da CT-PA

Informativo CBHs da Bacia do
Rio Tietê

  Após quase dois anos sem reuniões presenciais,
em decorrência da pandemia, o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Tietê Batalha realizou no dia 10 de
dezembro sua 3ª Reunião Ordinária de 2021. O
encontro ocorreu no Auditório do DAEE, em Novo
Horizonte/SP, respeitando todos os protocolos de
segurança contra a Covid-19. Durante a Reunião
foram apresentados, discutidos e aprovados o Plano
de Capacitação do Comitê a Deliberação CBH-TB nº
005/2021 que dispõe sobre a aprovação de Revisão
III do Plano de Ação do Programa de Investimentos
do CBH/TB – PA/PI 2020-2023, Deliberação CBH/TB
nº 006/2021 que dispõe sobre a aprovação do
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do
CBH/TB ano base 2020, Deliberação CBH/TB nº
007/2021 que dispõe sobre Diretrizes e Critérios para
solicitação de recursos do FEHIDRO no ano de
2022, e o calendário de atividades do CBH/TB à
serem desenvolvidas em 2022.

Videoconferências
   No dia 04 de novembro, os membros do CBH-TB

reuniram-se  por  videoconferência, para a realização
da 3ª Reunião das Câmaras Técnicas, onde foi anali- 
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