
Ata da Primeira Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha no ano de 2022, de 18 de março de 2022, resumo publicado no 
DOE em 06/09/2022. 

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às 9h30, através da 
plataforma de videoconferência Microsoft Teams, compareceram os membros do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da 1ª Reunião da Câmara Técnica de 
Planejamento e Avaliação do CBH/TB. Estiveram presentes nove membros, à saber: Antonio 
Carlos Vieira (DAEE), Flávia Vasconcellos Figueiredo (CETESB), Marcel Bonini (CFB), Márcia 
Cristina Cury Bassoto (Sec. Estadual de Saúde), Gilcimar Moreira Macena (PM de 
Borborema), Valéria de Lourdes Teles (PM de Marapoama), Lucas Carneiro Volpato (PM de 
Pirajuí), Lauriston Isique (PM de Urupês) e Danielle Ferreira da Silva (Fund. Paulista de 
Tecnologia e Educação de Lins). Dos dezoito membros convocados para esta Reunião, nove 
não compareceram, sendo justificada a falta de Jânio Bannwart (PM de Lins). A abertura da 
Reunião deu-se pelo coordenador da CT-PA, Antonio Carlos Vieira (DAEE), que iniciou a 
reunião para análise e pré-qualificação das solicitações de recursos do FEHIDRO no ano de 
2022, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 007/2021. Anteriormente às atividades 
envolvendo o principal item da pauta, Antonio Carlos Vieira colocou em discussão a Ata da 3ª 
Reunião das Câmaras Técnicas de 2021, ocorrida em 04 de novembro de 2021, documento 
este em que todos os membros receberam juntamente com a convocação para esta reunião. 
Aberta a palavra aos membros, e não havendo manifestação a Ata da 3ª Reunião das 
Câmaras Técnicas no ano de 2021 é aprovada por unanimidade. Continuando o coordenador 
da CT-PA fez relato das informações da Secretaria Executiva, com ênfase nas ocorrências do 
1º protocolo das solicitações de recursos do FEHIDRO exercício 2022; oportunidade em que 
a Secretaria Executiva registrou no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022 a entrega dos 
documentos relativos às 19 propostas de empreendimentos, sendo 3 destas, solicitação de 
projeto que competem à análise pela CT-PA, envolvendo drenagem e planejamento. 
Concluindo os informes, Antonio Carlos Vieira anuncia que irá proceder com a análise de 3 
projetos apresentados por proponentes tomadores, para utilização dos recursos do FEHIDRO 
no ano de 2022. Findada as discussões e análise dos projetos, as três solicitações foram 
consideradas “pré-qualificadas”, sendo que a Secretaria Executiva do CBH/TB deverá solicitar 
dos proponentes tomadores a complementação de documentos, além de correções e/ou 
adequações das solicitações. O resultado da análise e pré-qualificação será divulgado no dia 
25 de março aos proponentes tomadores, e de acordo com a Deliberação 007/2021, o 2º 
protocolo das solicitações de recursos do FEHIDRO pré-qualificadas, ocorrerá de 11 a 14 de 
abril de 2022. O resultado final dos projetos hierarquizados e desclassificados incidirá no dia 
13 de maio, após reuniões das Câmaras Técnicas nos dias 02, 04 e 06 de maio de 2022. 
Cumprida a pauta, o coordenador da CT-PA deu por encerrada a 1ª Reunião da Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha no 
ano de 2022, 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 da 1ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação para aprovação na 
próxima reunião. 

 


