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Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às 9h00, 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 em 2023. Estiveram presentes treze membros, à saber: Gustavo 
Chozi (DAEE), Everton Marquezini (SABESP), Renato Theodoro Delgado (Secretaria 
Estadual de Agricultura e Abastecimento), Otávio Cabral da Silva (PM de Avaí), Otaviano 
Alves Pereria (PM de Bauru), Vinicius Eugenio Martuchi (PM de Guaiçara), Mauru Cesar 
Bassetti (PM de Nova Aliança), Evelise de Souza (PM de Pongaí), Vera Lúcia Nogueira 
(ASSEMAE), Natalia Polaco Brambilla (CICESP), Carlos Alberto Ferreira Rino (Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru), Ana Lucia de Souza Andrade (SOS Rio Dourado) e Gelson 
Pereira da Silva (SENAG). Dos quinze membros convocados para esta Reunião, dois não 
compareceram, sendo justificada a falta de Claudia Anastácio Macedo Reis (Fundação para 
Conservação e Produção Florestal). A abertura da Reunião deu-se pelo representante do 
DAEE e da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira, que iniciou a reunião 
desejando boas-vindas aos membros. Anteriormente às atividades envolvendo o principal item 
da pauta, que trata da análise e pré-qualificação das solicitações de recursos do FEHIDRO no 
ano de 2023, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 006/2022, Antonio Carlos Vieira 
colocou em discussão a Ata da 3ª Reunião das Câmaras Técnicas de 2022, ocorrida em 03 
de novembro de 2022, 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 3ª Reunião das Câmaras Técnicas no ano de 2022 é aprovada por unanimidade. Na 
sequência, Antonio Carlos Vieira passou para segundo item de pauta, referente a eleição para 
coordenador da Câmara Técnica de Saneamento para o biênio março/2023-março/2025. 
Antonio Carlos Vieira passa a palavra aos membros da CT-SA, para que seja iniciada a 
discussão para coordenador da CT. Após aclamação dos membros presentes na Reunião, 
Gelson Pereira da Silva, da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região 
Administrativa de Lins – SENAG, foi reeleito coordenador da Câmara Técnica de Saneamento, 
para o biênio março/2023 – março/2025. 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 2023; oportunidade em que 
a SE do Comitê registrou no período de 30 de janeiro de 2023 a 03 de fevereiro de 2023 a 
entrega dos documentos relativos à 28 propostas de empreendimentos, sendo 14 dessas, 
solicitações de projetos envolvendo Saneamento, objeto de análise desta CT-SA. Antonio 
Carlos Vieira passa a palavra ao coordenador da CT-SA, Gelson Pereira da Silva, para início 
da análise das 14 solicitações protocoladas. Findada a análise dos empreendimentos 
propostos, a Câmara Técnica decidiu pelo indeferimento de 1 solicitação, a saber: 1) Prefeitura 
Municipal de Itápolis (Construção de estação de transbordo de lixo no município de Itápolis). 
A CT-SA decidiu indeferir o pleito por infringir o § 3º do Artigo 4º da Deliberação CBH/TB nº 
006/2022, isto é, o proponente tomador apresentou duas solicitações de financiamento (a 
primeira formulada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a segunda pela Prefeitura 
Municipal); desta forma, a segunda solicitação protocolada é considerada inválida. Foram pré-
qualificados 13 projetos para o 2º Protocolo, à saber: 1) Prefeitura Municipal de Adolfo 
(Construção de Estação de Transbordo de RSD no Município de Adolfo - SP); 2) Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt (Regularização dos usos de recursos hídricos do sistema de 
abastecimento público de Bady Bassitt/SP); 3) Prefeitura Municipal de Borborema (Reforma e 
Revitalização da Estação Elevatória de Esgoto Central do Município de Borborema); 4) 
Prefeitura Municipal de Cafelândia (Regularização dos usos de recursos hídricos (captações 
superficiais e subterrâneas) no município de Cafelândia – SP); 5) Prefeitura Municipal de 
Elisiário (Implantação de Estação Elevatória de Esgoto no bairro de Caputira no Município de 
Elisiário/SP); 6) Prefeitura Municipal de Guarantã (Implantação das ações de Combate às 
Perdas de água através de setorização do Setor 07 e macromedição no Município de Guarantã 
– SP); 7) Prefeitura Municipal de Itajobi (Implantação de ações de combate a perdas de água, 



com implantação de macromedidores de vazão do município de Itajobi); 8) Prefeitura 
Municipal de Jaci (Elaboração de plano de combate de perdas a perdas de água no 
abastecimento público do município de Jaci-SP); 9) Prefeitura Municipal de Mendonça (Ações 
de Combate à Perdas de água no Sistema de Abastecimento de Água no Município de 
Mendonça - Fase 02); 10) Prefeitura Municipal de Pirajuí (Construção de Estação de 
Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Pirajuí); 11) Prefeitura Municipal 
de Reginópolis (Construção de EEE e prolongamento de Emissário de Esgoto de Reginópolis); 
12) Prefeitura Municipal de Sales (Melhorias no Sistema de Tratamento de Esgoto do 
Município de Sales ); 13) Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis (Implantação de 
novo conjunto motobomba e suas peças hidráulicas e elétricas na estação elevatória existente 
de Itápolis/SP – Etapa I). O coordenador Gelson Pereira da Silva salientou ainda que as 
correções/adequações dos empreendimentos pré qualificados devem ser solicitadas via Ofício 
até a data de 17 de março, e que os proponentes tomadores devem  efetuar as adequações 
diretamente no SIGAM – SINFEHIDRO, conforme estabelecido no Artigo 3º (inciso IV) da 
Deliberação CBH/TB nº 006/2022, no período de 27 a 31 de março de 2023. Cumprida a pauta 
e não havendo mais nada a ser tratado, o coordenador da CT-SA dá por encerrada a 1ª 
Reunião da CT-SA do CBH/TB no ano de 2023, 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.  


