
Ata da Primeira Reunião das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-
Batalha em 2019, de 04 de abril de 2019, resumo publicado no DOE em 08 de maio de 2019. 
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove; às 9 h, na Sede do DAEE, 

sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, reuniram-se os membros 

das Câmaras Técnicas do CBH-TB para participarem da Primeira Reunião Ordinária para 

tratarem da análise e pré qualificação das solicitações de recursos do FEHIDRO no ano de 

2019, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 008/2018. Estiveram presentes trinta e 

quatro membros das Câmaras Técnicas deste Comitê, a saber: pela Câmara Técnica de 

Planejamento e Avaliação (CT-PA) compareceram treze membros: Antonio Carlos Vieira 

(DAEE), Renato Theodoro Delgado (Secretaria da Agricultura e Abastecimento), Márcia 

Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde), Gabriel Guimarães Motta (PM Bauru), Gilcimar 

Moreira Macena (PM Borborema), Maria Carolina Provazi Barbizan (PM Itajobi), Jânio 

Bannwart (PM Lins), Lauriston Isique (PM Urupês), Danielle Ferreira da Silva (FPTE), Pétria 

Rocha Pereira (Instituto Planeta Verde), José Aparecido Cruz (SOS Rio Dourado), Dorival 

Coral (Fórum Pró Batalha) e Larrisa Javarotti de Oliveira (CREA/SP); pela Câmara Técnica 

de Saneamento (CT-SA) compareceram dez membros: Ricardo Luis Manfrim Cavallari 

(DAEE), Mario Sergio Rodrigues (Fundação Florestal), Milthes Sperandeo Pereira 

(SABESP), Vicente Augusto Geraldini (PM Ibirá), João Sergio Carniel (PM Itajobi), Fernando 

Henrique Fernandes (PM Itápolis), Evelise de Souza (PM Pongaí), Vera Lucia Nogueira 

(ASSEMAE), Fernando Benatti (DAE Bauru) e Gelson Pereira da Silva (SENAG Lins); e pela 

Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental (CT-TE) 

compareceram onze membros: Romildo Eugênio de Souza (DAEE), Viviane Maria Bispo 

(Secretaria Estadual da Educação), Leandro I. de Amêndola do Amaral (PM Ibirá), Juliane 

dos Santos Grecco (PM Itápolis), Juliana Sene Martins D’Adda (PM Novo Horizonte), Mônica 

Antunes da Silva (PM Reginópolis), Antonio Vicente Moscogliato (DAE Bauru), Clezi 

Conforto Zambon (FPTE), Grasiele Simplicio Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado), Mércia 

Maria de Almeida (ACIFLORA) e Nelson Luiz da Silva (ABES). Dos quarenta e oito membros 

convocados para esta Reunião, quatorze não compareceram; sendo que João Paulo Braga 

Araújo (Secretaria Agricultura e Abastecimento) da CT-SA justificou sua ausência. A 

abertura da Reunião deu-se pelo representante do DAEE e da Secretaria Executiva do 

Comitê, Antonio Carlos Vieira, que convidou para compor a mesa diretora os membros da 

Câmara Técnica de Saneamento, Gelson Pereira da Silva e da Câmara Técnica de Turismo 

e Educação Ambiental, Grasiele Simplicio Murari Rodrigues. Os membros da mesa deram 

boas vindas aos novos membros que a partir desta 1ª reunião irão compor as Câmaras 

Técnicas no biênio 2019/2021. Dando sequência, Antonio Carlos Vieira fez menção à posse 

dos novos membros da Diretoria, Plenária, Câmaras e Grupos Técnicos do Comitê Tietê 

Batalha que aconteceu na cidade de Guaiçara, em 01 de abril de 2019, quando da 

realização da 1ª Reunião Ordinária da Plenária do CBH/TB. A seguir, colocou em discussão 

a Ata da Terceira Reunião das Câmaras Técnicas ocorrida em 23 de outubro de 2018, 

sendo que cópia do documento foi enviada aos membros das CTs juntamente com a 

convocação para esta Primeira Reunião; não havendo manifestação contrária, a Ata foi 

aprovada por unanimidade. Continuando, Antonio Carlos Vieira fez relato das informações 

da Secretaria Executiva, com ênfase nas ocorrências do 1º protocolo das solicitações de 

recursos do FEHIDRO exercício 2019; oportunidade em que a SE do Comitê registrou no 

período de 11 a 15 de março de 2019 a entrega dos documentos relativos à 24 propostas de 

empreendimentos. Estas propostas totalizam solicitação de recursos financeiros no 

montante de R$ 9.441.448,06; sendo R$ 9.068.761,76 correspondente à utilização de 

recursos do FEHIDRO e R$ 372.666,50 a contrapartida oferecida pelos proponentes 



tomadores. Em atendimento ao que determina a Deliberação CBH/TB nº 008/2018, a 

Secretaria Executiva fez saber da realização da reunião que aconteceu em 29/03/2019, na 

Agência Ambiental de Bauru; ocasião em que técnicos dos órgãos gestores verificaram as 

questões relativas ao licenciamento ambiental das propostas. Também fez menção ao 

Relatório das Solicitações e Fichas de Análise, sendo que estes documentos elaborados 

pela SE trazem indicações de irregularidades no 1º protocolo, bem como as análises dos 

órgãos gestores. No que se refere à disponibilidade orçamentária para 2019, disse que 

estão disponíveis recursos financeiros da compensação e royalties pela geração de energia, 

além dos valores obtidos com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos no âmbito da 

UGRHI-16. Segundo Plano de Ações e Programa de Investimentos PA-PI 2016-2019, 

revisados em 10 de dezembro de 2018, conforme Deliberação CBH/TB nº 007/2018, o 

Comitê Tietê Batalha poderá hierarquizar no exercício 2019, valores para investimentos em 

empreendimentos até o limite de R$ 6.853.000,00; ressalta a obrigatoriedade dos 

empreendimentos estarem priorizados no PA-PI do ano 2019. Anteriormente às atividades 

envolvendo o principal item da pauta; ou seja, a pré análise das solicitações ao FEHIDRO 

2019, Antonio Carlos Vieira fez saber das reuniões realizadas desde 2016 por força de uma 

ação inscrita no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, a qual determina que os 

Colegiados poderão se agrupar por vertentes para a realização de ações conjuntas. Na 

Bacia do Rio Tietê, cuja abrangência atinge 6 Comitês (Alto Tietê – AT; Sorocaba e Médio 

Tietê – SMT; Piracicaba, Capivari e Jundiaí – PCJ; Tietê Jacaré – TJ; Tietê Batalha – TB e 

Baixo Tietê – BT), as reuniões dos Secretários Executivos começaram em 2016, contudo em 

2018 se tornaram mais frequentes, sendo que no último dia 13 de fevereiro, na 6ª reunião 

foram abordados assuntos inerentes à Bacia, oportunidade em que foram discutidas e 

elencadas ações que visam resolver problemas e unificar procedimentos nos Colegiados 

envolvidos. Para tanto, a coordenação da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação 

enviará aos seus membros a documentação que abriga uma Minuta de Deliberação que 

aprova o Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 

Bacia do Rio Tietê, a finalidade é os membros conheçam o teor do documento e que 

discutam o assunto na próxima reunião das CTs; e se de acordo propor à plenária do Comitê 

a aprovação da citada Deliberação. Destaca que os assuntos mais discutidos nas reuniões 

foram os impactos nos pontos de entrega ao longo do Rio Tietê; ou seja, as condições de 

qualidade e quantidade nos pontos de transição entre uma Unidade de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos – UGHRI e outra à jusante, bem como a discussão acerca da 

implantação de Agências de Bacia nos Comitês que ainda não o fizeram. Retornando às 

atribuições das CTs, Antonio Carlos Vieira informou que a SE agrupou as solicitações por 

linhas temáticas e informa que a CT-PA irá proceder a análise de 5 solicitações, a CT-SA de 

12 solicitações e a CT-TE as outras 7 solicitações. Em seguida, os membros foram 

separados por Câmara Técnica, sendo que primeiramente foi realizada a eleição interna 

para o novo coordenador para o biênio 2019/2021. Após receberam as solicitações para 

análises pertinentes relativos às solicitações protocoladas, sendo imediatamente iniciadas as 

atividades. Decorrido um tempo para inscrição dos interessados e discussões internas, as 

CTs fizeram as indicações para a coordenação; a saber: para coordenar a CT-TE foi eleito 

Graziela Simplicio Murari Rodrigues, da SOS Rio Dourado; para a CT-SA, o representante 

da SENAG-Lins, Gelson Pereira da Silva, e finalmente para a CT-PA, Antonio Carlos Vieira, 

do DAEE. À seguir, passaram à análise das solicitações que demandam recursos do 

FEHIDRO no exercício 2019, conforme Plano de Ações e Programa de Investimentos 

(atualizado) do 1º Quadriênio do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha - PBH/TB. 



Findada a análise dos projetos, os coordenadores das CTs elaboraram Relatórios com 

indicações das solicitações “desclassificadas” e das “pré-qualificadas”. Nesta primeira fase 

de análise, três solicitações foram “desclassificadas”, a saber: 1) Prefeitura Municipal de 

Guarantã (Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural do Município de Guarantã na 

Bacia do Tietê Batalha); 2) PM Elisiário (Plano Diretor Municipal de Controle de Erosão Rural 

do Município de Elisiário na Bacia do Tietê Batalha); e 3) PM Lins (Implantação de 

Ecoponto), as três solicitações por infringir o Artigo 5º da Deliberação CBH/TB nº 008/2018, 

ou seja: o pleito solicitado não está priorizado no Plano de Ações e Programa de 

Investimentos – PA/PI 2016-2019. As outras vinte e uma solicitações foram consideradas 

“pré-qualificadas”, sendo que a Secretaria Executiva do CBH/TB deverá solicitar dos 

proponentes tomadores a complementação de documentos conforme Artigo 7º da 

Deliberação CBH/TB nº 008/2018; além de correções e/ou adequações das solicitações, em 

cumprimento às condicionantes definidas pelas CTs. A Secretaria Executiva do Comitê 

deverá informar até 18 de abril de 2019, através de Ofício, enviado por e-mail e 

correspondência, os proponentes tomadores sobre as complementações e/ou correções 

necessárias. O 2º protocolo, referente aos documentos faltantes deverão ser efetuados 

diretamente pelos proponentes tomadores no período de 06 à 10 de maio de 2019, conforme 

estabelecidos na Deliberação CBH/TB nº 008/2018. Cumprida a pauta, o coordenador da 

CT-PA deu por encerrada a primeira Reunião das Câmaras Técnicas do CBH/TB no ano de 

2019, sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhado resumo desta Ata para 

publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos 

membros das Câmaras Técnicas para aprovação na próxima Reunião.  


