
Ata da Terceira Reunião das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica 
Tietê-Batalha, no ano de 2019, de 22 de agosto de 2019, resumo publicado no DOE em 07/09/2019. 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 9h00, 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 

Terceira Reunião visando análise, pontuação e hierarquização das solicitações de 

recursos do FEHIDRO – referente ao saldo remanescente, no ano de 2019. Estiveram 

presentes trinta e um membros das Câmaras Técnicas deste Comitê, a saber: pela 

Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA) compareceram treze membros: 

Antonio Carlos Vieira (DAEE), Marcel Bonini (CBRN), Marcia Cristina Cury Bassoto 

(Secretaria Estadual da Saúde), Gilcimar Moreira Macena (PM Borborema), Maria 

Carolina Provazi Barbizan (PM Itajobi), Jânio Bannwart (PM Lins), Lucas Carneiro 

Volpato (PM Pirajuí), Lauriston Isique (PM Urupês), Debora Riva Tavanti Morelli 

(CIESP), Danielle Ferreira da Silva (FPTE), José Aparecido Cruz (SOS Rio Dourado), 

Dorival Coral (Fórum Pró Batalha) e Larissa Javarotti de Oliveira (CREA/SP); pela 

Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) compareceram oito membros: Mario Sergio 

Rodrigues (Fundação Florestal), João Sergio Carniel (PM Itajobi), Fernando Henrique 

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

(ASSEMAE), Fernando Binatti (DAE Bauru) Emerson Alves de Oliveira (SOS Rio 

Dourado) e Gelson Pereira da Silva (SENAG Lins); e pela Câmara Técnica de Turismo 

e Educação Ambiental (CT-TE) compareceram dez membros: Romildo Eugênio de 

Souza (DAEE), Gilberto Ribeiro de Jesus (SABESP), Leandro I. de Amêndola do 

Amaral (PM Ibirá), Juliana dos Santos Grecco (PM Itápolis), 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 a Reunião, dezessete não compareceram; sendo que apenas Juliana 

Sene Martins D’Adda (PM Novo Horizonte) da CT-TE justificou sua ausência. A 

abertura da Reunião deu-se pelo representante do DAEE e coordenador da CT-PA, 

Antonio Carlos Vieira que convidou para compor à Mesa Diretora Gelson Pereira da 

Silva, coordenador da CT-SA e Grasiele Simplicio Murari Rodrigues, coordenadora da 

CT-TE. Fazendo uso da palavra, o coordenador da CT-PA, agradeceu a presença e 

deu boas vindas aos membros, passando a palavra ao coordenador da CT-SA, que 

após cumprimentar os presentes, falou da importância desta reunião quando a Câmara 

Técnica que coordena irá nesta oportunidade realizar análise da maioria das 

solicitações válidas nesta fase de hierarquizações dos recursos do FEHIDRO 2019; a 

seguir, a coordenadora da CT-TE cumprimentou à todos e fez breve relato sobre a 

importância da observância do Roteiro Básico para elaboração de Termo de Referência 

de Educação Ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA, e informa 

sobre a devolução pelo Departamento de Gestão e Planejamento da Coordenadoria de 

Recursos Hídricos – DGP/CRHi de 3 empreendimentos hierarquizados, os quais 

devem ser readequados para prosseguimento. Debora Riva Tavanti Morelli, 

representante da CIESP propõe a elaboração de projeto de Educação Ambiental de 

abrangência regional, de forma que as ações tenham envolvimento dos pequenos 

municípios. A coordenadora da CT-TE intervém argumentando que o Comitê aprovou o 

desenvolvimento do Plano Diretor de Educação Ambiental para a UGRHI-16, contudo a 

CEA decidiu pelo indeferimento do empreendimento, e ressalta a intenção de 



reapresentar proposta para elaboração do Plano Diretor. Antonio Carlos Vieira, 

retomou a palavra e colocou em discussão a Ata da Segunda Reunião das Câmaras 

Técnicas, ocorrida em 22 de maio de 2019, sendo que cópia do documento foi enviada 

aos membros das CTs juntamente com a convocação para esta Terceira Reunião; não 

havendo manifestação, a Ata foi aprovada por unanimidade. A seguir passou às 

informações da Secretaria Executiva, com destaque para a decisão da Plenária do 

Comitê, na Reunião do dia 01 de julho último, que através da Deliberação CBH/TB nº 

004/2019 aprovou a hierarquização das solicitações de recursos do FEHIDRO 2019 – 

1ª etapa; e havendo saldo remanescente autorizou a abertura da 2ª chamada para 

protocolo de novas solicitações. Na ocasião, a Plenária entendeu ser coerente 

possibilitar aos proponentes tomadores a realização de novo protocolo das solicitações 

desclassificadas na 1ª etapa, desde que realizem as alterações e/ou adequações; bem 

como para propostas de novas solicitações. Na sequência fez relato das ocorrências 

observadas para as quatorze solicitações protocoladas dentro do prazo estabelecido e 

destacou a entrega dos documentos via direta na unidade do DAEE em Birigui, no 

período de 05 à 09 de agosto de 2019. A Secretaria Executiva elaborou Relatório das 

solicitações que traz apontamento de irregularidades, situação dos contratos FEHIDRO 

em andamento e a classificação dos Municípios no Programa Município VerdeAzul. 

Relembrou que os recursos do FEHIDRO 2019 disponível para atendimento da 

demanda montava em R$ 8.816.828,50; sendo R$ 2.960.435,59 proveniente da 

compensação financeira e royalties da geração de energia e R$ 5.856.392,91 oriundo 

da cobrança pelo uso dos recursos hídricos no exercício 2018. Com indicação das 

Câmaras Técnicas, o CBH/TB aprovou a hierarquização de quinze solicitações no valor 

total R$ 4.441.786,54; sendo utilizado o valor de R$ 1.060.202,65 da compensação 

financeira e royalties, e R$ 3.381.583,89 advindos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos; desta forma, apurou-se saldo remanescente de R$ 4.375.041,96 para 

aplicação nesta 2ª etapa. Retornando à análise e pontuação das solicitações desta 2ª 

etapa, reforça a necessidade de verificação do enquadramento no Plano de Ações e 

Programa de Investimentos PA/PI 2016-2019 e o cumprimento da Deliberação CRH nº 

188/2016 que estabelece limites para a utilização de recursos do FEHIDRO; ou seja, 

até o limite de 15% do total disponível para investimento em solicitações dos PDCs 1 e 

2; o mínimo de 60% para as solicitações dos PDCs 3, 4 e 5; e até 15% restantes para 

as demais solicitações descritas no Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. 

Salientou a importância da análise responsável das solicitações pelas Câmaras 

Técnicas e deixou claro que esta Terceira Reunião tem como finalidade a análise 

conclusiva das solicitações propostas para utilização dos recursos do FEHIDRO – 

saldo remanescente do ano 2019, sendo que ao final desta Reunião, as propostas 

devem ser pontuadas e posteriormente hierarquizadas pela CT-PA. Concluídas as 

explanações, solicitou a divisão das Câmaras Técnicas para os procedimentos de 

análise e pontuação das solicitações, sendo que a CT-PA irá analisar 3 solicitações, a 

CT-SA outras 8 solicitações e finalmente a CT-TE mais 3 solicitações. Ao final das 

atividades, as Câmaras Técnicas decidiram pela desclassificação de seis solicitações, 

a saber: 1) Obras de Estação Elevatória de Esgoto e Rede de Esgoto entre o CDHU 

Marapoama A e Avenida Consolação através do Anel Viário Pedro Antonio Escobosa 

Lopes na Bacia Tietê Batalha / Córrego Lagoa Seca (PM Marapoama), por não 

apresentar Licença emitida pela CETESB para a EEE (exigência descrita no Certificado 



GRAPROHAB nº 165/2018); por erro no dimensionamento hidráulico; por divergências 

de elementos do projeto, planilha e descrição técnica (especificações do conjunto 

motobomba e tubos utilizados na rede); 2) Projeto obra de Implantação e Construção 

do Reservatório Central Sistema de Abastecimento Público do Município de Mendonça 

(PM Mendonça), por objeto proposto não previsto no Plano de Ações e Programa de 

Investimentos 2016-2019; 3) Projeto de interligação de Rede de Água e reforma de 

reservatórios (PM Elisiário), por objeto proposto não previsto no Plano de Ações e 

Programa de Investimentos 2016-2019; 4) Projeto de Educação Ambiental "Águas de 

Borborema" (PM Borborema), por não atendimento ao paragráfo 1º do Artigo 4º - limita 

em 1 solicitação por proponente tomador (a PM protocolou 2 solicitações); 5) 

Implantação de Estufa para produção de mudas nativas (PM Lins), por objeto proposto 

não previsto no Plano de Ações e Programa de Investimentos 2016-2019; e 6) Galeria 

de águas pluviais (PM Santa Ernestina), por objeto proposto não previsto no Plano de 

Ações e Programa de Investimentos 2016-2019. No Relatório referente à 2ª chamada 

constam as oito solicitações hierarquizadas, sendo uma enquadrada nos PDCs 1, 

inscritas no PA/PI 2016-2019, a saber: 1) Regularização dos usos de Recursos 

Hídricos do Município de Dobrada/SP (PM Dobrada), no valor de R$ 187.191,04; outras 

cinco solicitações enquadradas nos PDCs 3, 4 e 5, inscritas no PA/PI 2016-2019, a 

saber: 1) Construção de Emissário de afastamento de Esgoto – Etapa I do Sistema de 

Tratamento de Esgoto de Cafelândia (PM Cafelândia), no valor de R$ 2.074.650,00; 2) 

Elaboração de Projeto Executivo dos Coletores de Esgoto Sanitário do Córrego 

Viradouro e Boa Vista situado no Município de Itápolis/SP (SAEE Itápolis), no valor de 

R$ 163.550,82; 3) Projeto de Recuperação Florestal São Geraldo (Instituto Planeta 

Verde), no valor de R$ 154.617,00; 4) Melhorias das condições da rede de distribuição 

de água no Município de Borborema/SP - Fase I (PM Borborema), no valor de R$ 

491.306,15; 5) Ações de Combate à Perdas de Água - Etapa I ( PM Guarantã), no valor 

de R$ 283.840,00, que juntas totalizaram R$ 3.167.963,97; e finalmente, duas 

solicitação enquadrada no PDC 8, inscritas no PA/PI 2016-2019, a saber: 1) 

Elaboração de Programa de Educação Ambiental no município de Matão/SP (PM 

Matão), no valor de R$ 76.378,29; 2) Projeto de Educação Ambiental do município de 

Urupês "Caminho para um mundo sustentável" (PM Urupês), no valor de R$ 

195.823,60, que totalizaram R$ 272.201,89. As oito solicitações hierarquizadas pelas 

CTs em 2ª chamada montam R$ 3.627.356,90; desta forma, temos que no âmbito do 

CBH/TB, os vinte e três empreendimentos hierarquizados receberão investimentos do 

FEHIDRO 2019 (1ª e 2ª etapas) no valor total de R$ 8.069.143,44. Finalizando, Antonio 

Carlos Vieira comunica que a Secretaria Executiva encaminhará até o dia 30 de agosto 

de 2019, ofício à todos os proponentes tomadores hierarquizados nesta 2ª chamada, 

solicitando o envio de 3 vias originais do projeto completo, bem como o envio por meio 

digital, da Ficha Resumo, Cronograma Físico Financeiro, Planilha de Orçamento, 

Termo de Referência ou Memorial Descritivo, devidamente corrigidos e/ou 

complementados, conforme exigências das CTs. Cumprida a pauta, o coordenador da 

CT-PA deu por encerrada a Terceira Reunião das Câmaras Técnicas do CBH-TB no 

ano de 2019, sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhada o resumo da 

presente Ata para publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, 

será enviada cópia aos membros das Câmaras Técnicas para aprovação na próxima 

Reunião. 


