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

CBH-TB inicia as atividades do ano com Oficina online, para
preparação das solicitações de recursos em 2022

 O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha
(CBH-TB), por meio de sua Secretaria Executiva,
realizou no dia 14 de janeiro a Oficina de Discussão
sobre Aspectos, Condicionantes e Preparação das
Solicitações ao Fundo Estadual de Recursos
Hídricos – FEHIDRO, no ano de 2022, que ocorreu
em formato online em decorrência da pandemia por
Covid-19.

 Com o objetivo de apresentar aos participantes as
fases para protocolo das solicitações de
financiamento para obtenção de recursos financeiros
do FEHIDRO em 2022, e orientar nos procedimentos
documentais necessários para projetos na área de
recursos hídricos, a Oficina, que durou
aproximadamente 4 horas, recebeu 48 inscritos,
compostos por membros e representantes dos três
segmentos do Comitê.

 O Secretário Executivo do CBH-TB, Lupercio Ziroldo
Antonio iniciou a Oficina apresentando os prazos,
valores e documentos necessários para as
solicitações ao FEHIDRO enfatizando que os
projetos a serem hierarquizados devem ter
claramente os resultados que possibilitem melhorias
na qualidade e quantidade das águas. Na sequência,
a  representante  da  Secretaria  Executiva,  Graziela

SOU TIETÊ BATALHA

Gomes Silveira Scardovelli exibiu um tutorial para
preenchimento do formulário de inscrição da
solicitação, no qual os proponentes tomadores
deverão protocolar de forma digital no sistema
SINFEHIDRO (sigam.ambiente.sp.gov.br).

 A Oficina recebeu, ainda: o técnico da CETESB,
Giovanni Carvalho Foltran, que falou de modo geral
sobre as obras que necessitam de licenciamento; o
representante da Coordenadoria de Fiscalização e
Biodiversidade, Marcel Bonini, que esclareceu
dúvidas e apresentou os erros mais comuns na
elaboração de projetos de recomposição florestal; o
representante do DAEE, Romildo Eugênio de Souza,
que discorreu sobre a regularização dos usos de
recursos hídricos; e encerrando a Oficina, a
coordenadora da Câmara Técnica do Turismo e
Educação Ambiental do CBH-TB, Grasiele Simplicio
Murari Rodrigues, que destacou alguns itens de
como elaborar os projetos de educação ambiental a
serem apresentados.

 O protocolo de solicitações para pré-qualificação
deverá ocorrer de 14 a 18 de fevereiro. Para conferir
as diretrizes, critérios e prazos para o devido
protocolo, acesse a Deliberação CBH/TB nº
007/2021, disponível no site do Comitê:
www.comitetb.sp.gov.br.
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"Há menos de um ano descobri a existência do Comitê e tenho participado, como membro, das reuniões e me atentado ao fenomenal
trabalho exercido, que visa transformar a nossa região em uma região de águas puras e de meio ambiente equilibrado. As ações
sempre visam o melhor para todos e creio que muita coisa boa está por vir!"                                                                                                         
                                                                                                              - Marcos Felipe de Oliveira, membro do GT-Empreendimento

 ATENTE-SE!
O PERÍODO DE PROTOCOLO DAS
SOLICITAÇÕES AO FEHIDRO 2022,
SERÁ DE 14 A 18 DE FEVEREIRO,

ATRAVÉS DO SISTEMA
SINFEHIDRO 2.0, CONFORME A

DELIBERAÇÃO CBH/TB Nº
007/2021.
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