
Ata da Primeira Reunião da Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e da 
Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha no ano de 
2021, de 22 de março de 2021, resumo publicado no DOE em 09/07/2021. 

Aos vinte e dois 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 
Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental do CBH/TB. Estiveram presentes 
nove membros, à saber: Romildo Eugênio de Souza (DAEE), Viviane Maria Bispo 
(Secretaria Estadual da Educação), Leandro Ivan de Amêndola do Amaral (PM de Ibirá), 
Luis Gustavo Dalla Déa (PM de Novo Horizonte), Gislaine Pinto de Souza (PM de Sabino), 
Antonio Vicente Moscogliato (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Clezi Conforto 
Zambon (Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins), Grasiele Simplício Murari 
Rodrigues (SOS Rio Dourado) e Mércia Maria e Almeida (ACIFLORA). Dos quinze membros 
convocados para esta Reunião, seis não compareceram. 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 empossados na 1ª Reunião Ordinária 
de Posse do CBH/TB, ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2021. 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 2021, conforme determina a Deliberação CBH/TB nº 
009/2020, Antonio Carlos Vieira colocou 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 é 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 4 dessas, solicitações de 
projetos envolvendo Educação Ambiental, objeto de análise desta CT-TE. Em seguida 
passou para o item de pauta referente a eleição para coordenador da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental para o biênio 2021/2023, como 
primeira atividade da nova composição da CT-TE. Antonio Carlos Vieira passa a palavra aos 
membros da CT-TE, para que seja iniciada a votação para coordenador da CT. Com a 
palavra, a representante da Secretaria Executiva, Graziela Gomes Silveira Scardovelli 
justifica que a atual coordenadora da CT-TE, Grasiele Simplício Murari Rodrigues, do SOS 
Rio Dourado está presente na Reunião, porém não irá se manifestar por motivos pessoais, e 
comunica que a mesma se coloca a disposição para continuar na coordenação, no caso de 
nenhum membro manifestar interesse. Após votação dos membros presentes na Reunião, 
Grasiele Simplício Murari Rodrigues, do SOS Rio Dourado, foi reeleita coordenadora da 
Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental, 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 para utilização de 
recursos do FEHIDRO no exercício, desde que uma dessas solicitações seja de Educação 
Ambiental; e conforme o Plano de Ações e Programa de Investimentos do Comitê para o 
quadriênio de 2020-2023, está prevista para o ano de 2021 uma disponibilidade financeira 
de R$ 258.358,52 (duzentos e cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e dois centavos) para aplicação em ações de Educação Ambiental. O 
representante da Secretaria Executiva do Comitê faz saber que estão impedidos de pleitear 
recursos em 2021 no CBH-TB, aqueles 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 recursos ao FEHIDRO, organiza e 
realiza uma pré-análise dos documentos, cuja finalidade é facilitar a pré-qualificação pela 
respectiva Câmara Técnica. Da pré-análise é gerada uma planilha, que juntamente com 
todos os documentos das 4 propostas, foram enviados à todos os membros da Câmara 
Técnica, para prévio conhecimento e apontamentos visando melhorar a dinâmica desta 
reunião. Finalizando suas explanações, Antonio Carlos Vieira, em razão da impossibilidade 
da coordenadora da CT-TE, passa a palavra à Romildo Eugênio de Souza, representante do 
DAEE na CT-TE, para início da análise das 4 solicitações protocoladas. O coordenador 
indicado cumprimenta à todos, faz a apresentação das propostas e passa às discussões 
com os membros presentes. Findada a análise dos empreendimentos propostos, a Câmara 
Técnica decidiu pelo indeferimento das 4 solicitações, a saber: 1) Prefeitura Municipal de 
Uru (Elaboração de Plano Municipal de Educação Ambiental no Município de Uru - SP); 2) 
Prefeitura Municipal de Jaci (Elaboração de Plano Municipal de Educação Ambiental no 
Município de Jaci - SP); 3) Prefeitura Municipal de Cafelândia (Elaboração de Plano 
Municipal de Educação Ambiental no Município de Cafelândia - SP); 4) Instituto de 
Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde (Projeto de Educação Ambiental: Meio 
Ambiente em Pauta). As solicitações nºs 1, 2 e 3 foram indeferidas por infringir o Artigo 5º da 
Deliberação CBH/TB nº 009/2020, ou seja, o pleito solicitado não está priorizado no Plano 
de Ações e Programa de Investimento – PA/PI 2020-2023. A solicitação nº 4 foi indeferida 
em razão da eminente preocupação com as atividades previstas no Projeto, tendo em vista o 
cenário da pandemia por Covid-19; a proposta fere também o item 3.4 do MPO, o qual 
estabelece que o Fundo somente financie itens indispensáveis ao cumprimento do objeto 
principal do empreendimento, no Termo de Referência em análise, não fica demonstrada a 
real necessidade de aquisição dos equipamentos diversos elencados. Cumprida a pauta e 
decidido pelo indeferimento das 4 solicitações, o representante da Secretaria Executiva, 
Antonio Carlos Viera comunica que em razão da não utilização dos recursos financeiros em 
Educação Ambiental no ano de 2021, os recursos ficam disponíveis para utilização nos anos 
subsequentes. Ressalta que o resultado das análises será divulgado até o dia 6 de abril 
próximo, sendo que a Secretaria Executiva irá enviar comunicado aos proponentes 
tomadores. Salienta ainda que à 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; no 
entanto, esta CT-TE não será convocada, já que as 4 propostas foram indeferidas nesta 
primeira reunião. Não havendo mais nada a ser tratado, Romildo Eugênio de Souza dá por 
encerrada a 1ª Reunião da CT-TE 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 
Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental para aprovação na próxima reunião.  

 
 


