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Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 Saneamento do CBH/TB. Estiveram presentes onze membros, à saber: Gustavo Chozi 
(DAEE), Renato Theodoro Delgado (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), 
Camila Corrêa Nogueira (PM de Guaiçara), Gabriel Mazzo Puzzi (PM de Itápolis), Carlos 
José Faglioni (PM de Matão), Evelise de Souza (PM de Pongaí), Vera Lúcia Nogueira 
(ASSEMAE), Allyson Gabriel Paes de Lira Rozeno (Fundação Paulista de Tecnologia e 
Educação de Lins), Julio Cesar Salvador Carpanezi (Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru), Emerson Alves de Oliveira (SOS Rio Dourado) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). 
Dos quinze membros convocados para esta Reunião, quatro não compareceram, sendo 
justificada a falta de Claudia Anastácio Macedo Reis (Fundação para Conservação e a 
Produção Florestal). O representante do DAEE e da Secretaria Executiva do Comitê, 
Antonio Carlos Vieira, deu início à Reunião para análise e pré-qualificação das solicitações 
de recursos do FEHIDRO no ano de 2021, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 
009/2020. Anteriormente às atividades envolvendo o principal item da pauta, Antonio Carlos 
Vieira passa a palavra ao então coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, que coloca 
em discussão a Ata da 2ª Reunião das Câmaras Técnicas de 2020, ocorrida em 27 de 
outubro de 2020, documento este que todos os membros receberam juntamente com a 
convocação para esta reunião. Aberta a palavra aos membros, e não havendo manifestação 
a Ata da 2ª Reunião das Câmaras Técnicas no ano de 2020 foi aprovada por unanimidade. 
Continuando, o representante da Secretaria Executiva fez relato das informações da 
Secretaria Executiva, com ênfase nas ocorrências do 1º protocolo das solicitações de 
recursos do FEHIDRO exercício 2021; oportunidade em que a SE do Comitê registrou no 
período de 22 a 26 de fevereiro de 2021 a entrega dos documentos relativos à 24 propostas 
de empreendimentos, sendo 16 destas, solicitações de projetos de saneamento, relativos à 
esgotamento sanitário, regularização de usos, planos e ações de combate a perdas e 
resíduos sólidos. Em seguida passou para o item de pauta referente à eleição para 
coordenador da Câmara Técnica de Saneamento no biênio 2021/2023, como primeira 
atividade da nova composição da CT-SA, cujos membros foram empossados na 1ª Reunião 
Ordinária de Posse do CBH/TB, ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2021. Antonio Carlos 
Vieira informa que no biênio anterior a coordenação da CT-SA estava a cargo de Gelson 
Pereira da Silva, representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da 
Região Administrativa de Lins – SENAG e passa a palavra aos membros da CT para que 
seja iniciada a votação do novo coordenador. Após votação dos membros presentes na 
Reunião, Gelson Pereira da Silva, da SENAG, foi reeleito coordenador da Câmara Técnica 
de Saneamento para o biênio 2021/2023. Novamente com a palavra, Antonio Carlos Vieira 
relembra alguns pontos importantes para a pré-qualificação dos empreendimentos: o Manual 
de Procedimentos Operacionais para investimento - MPO, no item 3.1.7, estabelece um 
valor mínimo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para apoio financeiro do 
FEHIDRO; a Deliberação 009/2020 permite que o proponente tomador faça até duas 
propostas de utilização de recursos do FEHIDRO no exercício, desde que uma dessas 
solicitações seja de Educação Ambiental. O representante da Secretaria Executiva do 
Comitê faz saber que estão impedidos de pleitear recursos em 2021 no CBH-TB, os 
proponentes tomadores com contratos em execução física e ou financeira em número 
superior ou igual a 3; assim como, aqueles em situação de inadimplência financeira parcial 
ou total, relativos à cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI-16. Continuando, 
Antonio Carlos Vieira esclarece que a Secretaria Executiva recebe todas as propostas de 
empreendimentos que demandam a utilização de recursos do FEHIDRO, organiza e realiza 
uma pré-análise dos documentos, para facilitar a pré-qualificação pela Câmara Técnica. Da 
préanálise é gerada uma planilha que juntamente com todos os documentos dos 16 



proponentes tomadores, foram enviados aos membros da Câmara Técnica, para prévio 
conhecimento e apontamentos visando melhorar a dinâmica da reunião. Cita ainda o Plano 
de Ações e Programa de Investimentos - PA/PI 2020-2023, que prevê para o ano de 2021 
uma disponibilidade financeira de R$ 4,5 milhões (quatro milhões e quinhentos mil reais) de 
recursos disponíveis para Saneamento. Finalizados os lembretes, Antonio Carlos Vieira 
passa a palavra ao coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, que anuncia o início da 
análise das 16 solicitações protocoladas para utilização dos recursos do FEHIDRO em 2021. 
Findada a análise dos empreendimentos propostos, a Câmara Técnica decidiu pelo 
indeferimento de 2 solicitações, a saber: 1) Instituto Planeta Verde (Plano de controle e 
redução de perdas de água do Município de Dobrada - SP); 2) Prefeitura Municipal de 
Sabino (Implantar o Sistema de coleta e tratamento de esgotos no Bairro Recanto de Lazer 
Vista Alegre - Sabino/SP). A solicitação 1 foi indeferida por infringir o Artigo 5º da 
Deliberação CBH/TB nº 009/2020; ou seja, a CT entende que a elaboração de Plano Diretor 
de Controle de Perdas nos sistemas públicos de abastecimento é atribuição exclusiva do 
Município. Assim, tal solicitação deveria ter como “executor da ação” a PM Dobrada ou 
instituição ligada àquela Administração Pública Municipal. A solicitação 2 foi indeferida por 
infringir o Artigo 6º da Deliberação CBH/TB nº 009/2020; o proponente tomador deixou de 
apresentar devidamente preenchidos os documentos relacionados ao Anexo I desta 
Deliberação, fato que impossibilitou a análise para pré-qualificação do pleito. As quatorze 
solicitações restantes 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. Novamente com a 
palavra, Antonio Carlos Viera comunica que o resultado da pré-qualificação será divulgado 
no dia 6 de abril próximo, sendo que a Secretaria Executiva irá enviar comunicado aos 
proponentes tomadores. Salienta ainda que a Deliberação 009/2020, aponta que o 2º 
protocolo das solicitações pré-qualificadas, ocorrerá no período de 26 a 30 de abril de 2021 
e que as reuniões das Câmaras Técnicas ocorrerão nos dias 10,12 e 14 de maio de 2021; 
sendo que a reunião da CT/SA se realizará no dia 12. Cumprida a pauta, o coordenador da 
CT-SA deu por encerrada a 1ª Reunião da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha no ano de 2021, sendo em seguida lavrada e 
encaminhado o resumo desta Ata para publicação no Diário Oficial do Estado. Do 
documento publicado, será enviada cópia aos membros da Câmara Técnica de Saneamento 
para aprovação na próxima reunião.  


