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

Câmaras Técnicas do CBH-TB reúnem-se para análise e pré-qualificação de
projetos para utilização dos recursos do FEHIDRO em 2022

 

  No mês de março, as Câmaras Técnicas do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha reuniram-se, por
videoconferência, com o objetivo de analisar e pré-
qualificar os projetos apresentados pelos proponentes
tomadores, para utilização dos recursos do FEHIDRO do
ano de 2022.

 O período de Protocolo das Solicitações ao FEHIDRO
2022, no âmbito do CBH-TB, ocorreu entre os dias 14 e 18
de fevereiro, através do sistema SINFEHIDRO, conforme a
Deliberação CBH/TB nº 007/2021. A Secretaria Executiva
do Comitê registrou durante o período de protocolo, a
entrega de documentos relativos à 19 propostas de
empreendimentos, que foram analisados durante as
Reuniões das Câmaras Técnicas. 

 A 1ª Reunião da Câmara Técnica de Saneamento ocorreu
no dia 14 de março, reunindo os membros para análise de
15 solicitações de projetos de saneamento. No dia 16 de
março foi a vez da Câmara Técnica de Turismo e
Educação Ambiental reunir-se para sua 1ª Reunião do
ano,  ocasião  em  que  foi  analisada  uma  solicitação  de 

SOU TIETÊ BATALHA

projeto envolvendo educação ambiental. Já no dia 18 de
março, os membros da Câmara Técnica de Planejamento
e Avaliação analisaram outras três propostas de projetos. 

 Os resultados da análise e pré-qualificação, foram
divulgados no dia 25 de março aos proponentes
tomadores e de acordo com a Deliberação 007/2021, o 2º
protocolo das solicitações pré-qualificadas, ocorrerá de 11
a 14 de abril de 2022. O resultado final dos projetos
hierarquizados incidirá no dia 13 de maio, após reuniões
das Câmaras Técnicas nos dias 02, 04 e 06 de maio de
2022 e será submetido à aprovação da Plenária do Comitê
em 27 de maio.

Plano de Educação Ambiental do CBH-TB 

 Durante a 1ª Reunião da Câmara Técnica de Turismo e
Educação Ambiental de 2022, a coordenadora da CT-TE,
Grasiele Simplício Murari Rodrigues (S.O.S Rio Dourado)
anunciou o início do empreendimento FEHIDRO,
hierarquizado em 2020 “Elaboração do Plano de Educação
Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha”. 

 A execução do Plano teve início com as reuniões de
planejamento entre a equipe tomadora do projeto, a ONG
SOS Rio Dourado, em conjunto com a empresa
contratada, Bio Terra. A reunião de apresentação do tema
e da metodologia para a elaboração do Plano, ocorrerá em
28 de abril de 2022 e reunirá membros da CT-TE,
coordenadores das outras Câmaras Técnicas e
representantes das seis Diretorias de Ensino que integram
a bacia do Tietê-Batalha. 

 De acordo com o cronograma do projeto, a previsão é de
que o Plano de Educação Ambiental do CBH-TB seja
concluído em nove meses. “Ao todo, serão seis reuniões
até a conclusão do Plano, que tem como objetivo principal,
nortear os projetos e ações de educação ambiental a
serem apresentados ao Comitê”, explicou a coordenadora
da CT-TE e responsável técnica pelo projeto, Grasiele
Simplício Murari Rodrigues.
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"Pautado em profissionalismo, seriedade e técnica, o CBH-TB destaca-se atualmente como o maior aliado dos
municípios na luta pela melhoria e preservação dos Recursos Hídricos da bacia".
                                                             - Lauriston Isique (Membro da CT-PA, representando a Prefeitura de Urupês)
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