
Ata da Segunda Reunião da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha no ano de 2021, de 12 de maio de 2021, resumo 
publicado no DOE em 09/07/2021. 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às 9h, 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 
Saneamento do CBH/TB. Estiveram presentes oito membros, à saber: Gustavo Chozi 
(DAEE), Renato Theodoro Delgado (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), 
Camila Corrêa Nogueira (Prefeitura Municipal de Guaiçara), Gabriel Mazzo Puzzi (Prefeitura 
Municipal de Itápolis), Carlos José Faglioni (Prefeitura Municipal de Matão), Evelise de 
Souza (Prefeitura Municipal de Pongaí), Allyson Gabriel Paes de Lira Rozeno (Fundação 
Paulista de Tecnologia e Educação de Lins) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). De quinze 
membros convocados para esta Reunião, sete não compareceram.  A abertura da Reunião 
deu-se pelo coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, da Associação dos 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de Lins – SENAG, que 
iniciou a reunião agradecendo a atuação da Secretaria Executiva. Anteriormente às 
atividades, Gelson Pereira da Silva relembrou os principais itens de pauta, que tratam da 
análise dos pleitos pré-qualificados, referente à utilização dos recursos do FEHIDRO no ano 
de 2021, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 009/2020. Continuando, o 
coordenador da CT-SA fez relato das ocorrências do 2º protocolo das solicitações de 
recursos do FEHIDRO exercício 2021; oportunidade em que a Secretaria Executiva do 
Comitê registrou no período de 26 a 30 de abril de 2021 a entrega de documentos 
complementares, bem como as correções e/ou adequações de documentos das 14 
solicitações consideradas “pré-qualificadas”. A análise ocorrida na 1ª Reunião da CT-SA no 
dia 24 de março de 2021, culminou com a pré-qualificação de 14 solicitações e a 
desclassificação de duas solicitações, a saber: 1) Instituto Planeta Verde (Plano de controle 
e redução de perdas de água do Município de Dobrada-SP), 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; 2) Prefeitura Municipal de Sabino 
(Implantar o Sistema de coleta e tratamento de esgotos no Bairro Recanto de Lazer Vista 
Alegre - Sabino/SP), por infringir o Artigo 6º da Deliberação CBH/TB nº 009/2020; ou seja, 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. Das 14 solicitações pré-qualificadas pela CT-SA e por tanto aptas 
para continuidade, 1 delas não efetuou o 2º protocolo no período de 26 a 30 de abril de 
2021;  por infringir o § 1º do Artigo 7º da Deliberação CBH/TB nº 009/2020, esta solicitação 
foi considerada desclassificada, a saber: 1) Prefeitura Municipal de Jaci (Plano Diretor de 
Combate à Perdas no Sistema de abastecimento de água de Ribeirão Jaci/SP). 
Prosseguindo, Gelson Pereira da Silva dá início à análise das 13 solicitações aptas. 
Decorridas as apresentações e discussões, é findada a análise das 13 solicitações pela CT-
SA, que decidiu pela desclassificação de 1 solicitação, a saber: 1) Prefeitura Municipal de 
Santa Adélia (Estação de tratamento de efluentes do Distrito de Botelho), por  infringir os 
Artigos 6º e 7º da Deliberação CBH/TB nº 009/2020; não apresentou LP/ LI emitida pela 
CETESB e a respectiva Outorga do DAEE, bem como documento atestando a 
disponibilidade ou posse da área.  Das 12 solicitações classificadas, todas estão inscritas no 
PA/PI 2020-2023, sendo que 1 enquadra-se no PDC 1, a saber: 1) Prefeitura Municipal de 
Sales (Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de abastecimento público do 
Município de Sales/SP); outra enquadra-se no PDC 2, a saber: 1) Prefeitura Municipal de 
Marapoama (Regularização dos usos recursos hídricos do Sistema de Abastecimento 
público do Município de Marapoama); 2 solicitações enquadradas no PDC 3.1, a saber: 1) 
Prefeitura Municipal de Elisiário (Elaboração de Projeto para readequação da Estação de 
Tratamento de Esgotos e de remoção e destinação do lodo); 2) Prefeitura Municipal de 



Urupês (Remoção e desidratação de lodo da lagoa anaeróbia da estação de tratamento de 
esgoto do Município de Urupês/SP); e outra solicitação enquadrada no PDC 3.2, a saber: 1) 
Prefeitura Municipal de Uru (Implantação de dispositivo para recebimento de resíduos 
recicláveis e volumosos); outras 7 solicitações estão enquadradas no PDC 5, a saber: 1) 
Prefeitura Municipal de Guarantã (Ações de Combate à Perdas de Água com substituição 
das redes de cimento amianto no Município de Guarantã); 2) Prefeitura Municipal de Itajobi 
(Implantação do projeto de combate a perdas de água, com a implantação física, pré-
operação e modelagem hidráulica matemática do setor 01 e pesquisa de vazamentos não 
visíveis no Município de Itajobi); 3) Prefeitura Municipal de Mendonça (Ações de Combate à 
Perdas de Água no sistema de abastecimento de água do Município de Mendonça); 4) 
Prefeitura Municipal de Reginópolis (Ações de Combate à Perdas – Implantação física do 
setor 2 no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Reginópolis); 5) Prefeitura 
Municipal de Cafelândia (Ações de Combate à Perdas no abastecimento público de 
Cafelândia - Etapa I - Melhoria da Rede de distribuição potável do sistema de águas de 
Cafelândia); 6) Prefeitura Municipal de Itápolis (Ações de Combate à Perdas – Implantação 
física do setor 3 e 4, no sistema de abastecimento de água do Município de Itápolis); 7) 
Prefeitura Municipal de Pirajuí (Ações de Combate à Perdas – Implantação física do setor 2 
e 3 e VRP no Sistema de Abastecimento de Água do Município de Pirajuí). Na sequência, o 
coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva dá início à pontuação das 12 solicitações 
aptas. Findada a pontuação das solicitações pelos membros presentes, o Coordenador faz 
saber que os valores necessários para atendimento das 12 solicitações pontuadas pela CT-
SA são superiores aos previstos para o exercícios 2021 na Deliberação CBH/TB nº 
009/2020; sendo assim, haverá necessidade de ajustes financeiros. Ressalta, que a Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação – CT-PA é a responsável por esta adequação de 
valores, para tanto fará levantamento dos recursos disponíveis para investimento no 
FEHIDRO 2021, oriundos da CFURH e da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI-
16. Gelson Pereira da Silva faz saber, que por decisão da CT-SA, em caso de insuficiência 
de recursos para atendimento das solicitações aptas, o proponente tomador PM Urupês 
deve efetuar ajustes na sua proposta, especificamente aumentando o valor da sua 
contrapartida. Explica o coordenador que, justifica-se tal decisão em razão da significativa 
majoração dos valores dos serviços propostos, a partir da indicação da CT de correções 
necessárias no projeto quando da pré-qualificação da proposta inicial. Com aprovação dos 
membros presentes e cumprida a pauta, o coordenador deu por encerrada a 2ª Reunião da 
CT-SA do CBH/TB 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.  

 
 


