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

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00 (em segunda 
chamada), através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, compareceram os 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da 2ª Reunião 
da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH/TB. Estiveram presentes oito 
membros, à saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Flávia Vasconcellos Figueiredo (CETESB), 
Jânio Bannwart (Prefeitura Municipal de Lins), Valéria de Lourdes Teles (PM de Marapoama), 
Rodrigo Pedro de Abreu (Prefeitura Municipal de Taquaritinga), Lauriston Isique (PM de 
Urupês), Danielle Ferreira da Silva (Fund. Paulista de Tecnologia e Educação de Lins) e Carlos 
Alberto Ferreira Rino (Fórum Pró Batalha). Dos dezoito membros convocados para esta 
Reunião, dez não compareceram, sendo justificada a falta de Gilcimar Moreira Macena 
(Prefeitura Municipal de Borborema). A abertura da Reunião deu-se pelo representante da 
Secretaria Executiva e coordenador da CT-PA, Antonio Carlos Vieira (DAEE), que iniciou a 
reunião relembrando os principais itens de pauta, que tratam da análise dos pleitos pré-
qualificados, referente à utilização dos recursos do FEHIDRO no ano de 2022, conforme 
determina a Deliberação nº 007/2021; nesta ocasião serão analisados e pontuados os projetos 
classificados por esta Câmara Técnica; assim como, procederá a hierarquização de todos os 
empreendimentos pontuados pelas três Câmaras Técnicas. Continuando, o coordenador da 
CT-PA fez relato das ocorrências do 2º protocolo das solicitações de recursos do FEHIDRO 
exercício 2022; oportunidade em que a Secretaria Executiva registrou no período de 11 a 14 
de abril de 2022 a entrega dos documentos complementares, bem como as correções e/ou 
adequações de documentos das solicitações consideradas “pré-qualificadas”. A análise 
ocorrida em 18 de março de 2022, culminou com a pré-qualificação das 3 solicitações. O 
coordenador da CT-PA ressalta que das solicitações pré-qualificadas pela CT houve o 2º 
protocolo dos documentos pelos proponentes tomadores. Antonio Carlos Viera ainda fez saber 
o valor disponível de R$ 485.475,31, referente à compensação financeira pelo uso dos 
recursos hídricos – CFURH, e R$ 4.048.609,13 de recursos de arrecadação 2021 e previstos 
2022 pela Cobrança pelo uso dos recursos hídricos – COB, totalizando o valor de R$ 
4.534.084,44 de recursos disponíveis para hierarquização em 2022. Na sequência, o 
coordenador dá início a análise das 3 solicitações que competem a análise da CT/PA. 
Decorridas as apresentações e discussões é findada a análise, sendo que uma solicitação 
indeferida pela CT/PA, sendo: 1) Galeria de Águas Pluviais na Avenida da Saudade (Prefeitura 
Municipal de Novo Horizonte); por infringir o Artigo 5º da Deliberação CBH/TB nº 007/2021, a 
proposta que demanda recursos do FEHIDRO não respeitou o limite financeiro estabelecido 
no PA/PI do biênio 2022-2023; assim como não apresentou a Autorização para Intervenção 
em APP, ou documento equivalente, emitida pela CETESB. Outras 2 solicitações foram 
classificadas pela CT-PA, ambas inscritas no PA/PI 2020-2023, sendo que uma enquadra-se 
no PDC 1.2, a saber: 1) Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG (Desenvolvimento 
de Ação para Identificar novos usos e usuários de Recursos Hídricos na sub-bacia Ribeirão 
dos Porcos / Rio São Lourenço, na UGRHI 16 – TB); e uma enquadra-se no PDC 4, a saber: 
1) Prefeitura Municipal de Uru (Implantação de Melhorias do Sistema de Drenagem na Rua 
José Negrisoli no Município de Uru – Contenção de Erosão). Na sequência, o coordenador da 
CT-PA, Antonio Carlos Vieira dá início à pontuação das 2 solicitações aptas. Após a devida 
pontuação, o coordenador relata as definições das reuniões da CT/SA e CT/TE que resultou 
em outras 13 classificações de empreendimentos. Sendo assim, o relatório final para envio à 
plenária do Comitê apontou a classificações de 15 solicitações, sendo outras 4 indeferidas 
pelas Câmaras Técnicas. As solicitações classificadas no ano de 2022 totalizam R$ 
4.280.614,74; apontando o saldo remanescente de recursos da Cobrança, no valor de R$ 
253.469,70. Com aprovação dos membros presentes e cumprida a pauta, o coordenador deu 
por encerrada a 2ª 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 Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação 
do CBH/TB para aprovação na próxima reunião. 


