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

GT-Empreendimento realiza primeira reunião de 2022 visando dar continuidade à
análise do empreendimento "Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto"

 No dia 04 de fevereiro, os membros do GT-
Empreendimento (Grupo Técnico de
Acompanhamento de Empreendimentos de Impactos
Ambientais na UGRHI-16 Tietê Batalha), reuniram-se
em formato online, para a 1ª Reunião do Grupo em
2022, visando a continuidade dos procedimentos de
análise do empreendimento "Contorno Ferroviário de
São José do Rio Preto". Este trecho da Ferrovia EF-
364; faz parte do processo de renovação da Malha
Ferroviária Paulista e busca criar alternativa para
deslocar o fluxo ferroviário que atravessa as zonas
urbanas dos municípios de Cedral, São José do Rio
Preto e Mirassol. 

 Com a condução da coordenadora do Grupo,
Danielle Ferreira da Silva, da Fundação Paulista de
Tecnologia e Educação – FPTE / Lins, a reunião
contou com a participação dos membros do Grupo
Técnico e de representantes da RUMO Malha
Paulista S/A, concessionária responsável pela
implantação do empreendimento. Considerando que
no trecho de 51,928 km, grande parte dos 21 corpos
hídricos interceptados estão localizados na UGRHI-
16, os representantes  da  RUMO  responderam  aos 

SOU TIETÊ BATALHA

questionamentos referentes às intervenções
advindas da implantação desta variante ferroviária,
no que tange à conservação, preservação e
recuperação dos recursos hídricos. 

 Concluídas as discussões referentes à implantação
do empreendimento, o Grupo deve emitir parecer
técnico que contemple as sugestões que minimizem
os impactos ambientais na fase de implantação e de
operação do “Contorno Ferroviário de São José do
Rio Preto”.

Informativo
Edição nº 09 - Fevereiro de 2022

@cbhtb@cbh.tb www.comitetb.sp.gov.brcomunicacao.cbhtb@gmail.com

"O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha é fundamental para os municípios que não conseguem,
com recursos próprios, solucionar todas as necessidades relacionadas a água”.                                                         

                      - Gilcimar Moreira Macena (Membro da CT-PA, representando a Prefeitura de Borborema)

 O Período de Protocolo das Solicitações ao FEHIDRO
2022 no âmbito do CBH-TB, será de 14 a 18 de fevereiro,
através do sistema SINFEHIDRO, conforme a
Deliberação CBH/TB nº 007/2021. Acesse a Deliberação
através do site: www.comitetb.sp.gov.br
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