
Ata da Primeira Reunião da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Tietê Batalha no ano de 2022, de 14 de março de 2022, resumo publicado no DOE de 
06/09/2022. 

Aos quatorze 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 
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 (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), Julio 
Cesar Salvador Carpanezi (Departamento de Água e Esgoto de Bauru) e Gelson Pereira da 
Silva (SENAG). Dos quinze membros convocados para esta Reunião, sete não 
compareceram. 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 2022, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 007/2021. 
Anteriormente às atividades envolvendo o principal item da pauta, Antonio Carlos Vieira passa 
a palavra ao coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, que coloca 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. Retomando com a 
palavra, o representante da Secretaria Executiva fez relato das 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 à 19 propostas de empreendimentos, sendo 15 destas, solicitações de projetos de 
saneamento, envolvendo esgoto, regularização de usos, planos de perdas, ações de combate 
a perdas e resíduos sólidos. Finalizados os informes, Antonio Carlos Vieira retorna a palavra 
ao coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, que anuncia que irá proceder com a 
análise dos 15 projetos apresentados pelos proponentes tomadores, para utilização dos 
recursos do FEHIDRO no ano de 2022. Após as apresentações, discussões e findada a 
análise dos projetos, as quinze 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. Os 
resultados da análise e pré-qualificação, serão divulgados 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 CTs nos dias 02, 04 e 06 de maio de 2022. 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 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 Saneamento 
para aprovação na próxima reunião.  

 
 


