Ata da Segunda Reunião das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica
Tietê-Batalha em 2020, de 27 de outubro de 2020, resumo publicado no DOE em 08 de dezembro de 2020.
Aos vinte e sete de outubro de dois mil e vinte; às 9h30 (em segunda chamada),
reuniram-se por videoconferência os membros das Câmaras Técnicas do CBH-TB para
participarem da Segunda Reunião no ano de 2020 visando à apresentação e discussão
acerca da Minuta da Deliberação que dispõe sobre a utilização dos recursos do
FEHIDRO para o ano 2021. Estiveram presentes vinte e três membros das Câmaras
Técnicas deste Comitê, a saber: pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação
(CT-PA) compareceram onze membros: Antônio Carlos Vieira (DAEE), Flavia
Vasconcellos Figueiredo (CETESB), Marcel Bonini (CBRN), Renato Theodoro Delgado
(Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), Gabriel Guimarães Motta (PM
Bauru), Gilcimar Moreira Macena (PM Borborema), Jânio Bannwart (PM Lins), Lucas
Carneiro Volpato (PM Pirajuí), Lauriston Isique (PM Urupês), José Aparecido Cruz
(SOS Rio Dourado) e Larissa Javarotti de Oliveira (CREA/SP); pela Câmara Técnica de
Saneamento (CT-SA) compareceram seis membros: Claudia A. Macedo Reis
(Fundação Florestal), Fernando Henrique Fernandes (PM Itápolis), Evelise de Souza
(PM Pongaí), Vera Lúcia Nogueira (ASSEMAE), Fernando Benatti (DAE Bauru) e
Gelson Pereira da Silva (SENAG Lins); e pela Câmara Técnica de Turismo e Educação
Ambiental (CT-TE) compareceram seis membros: Vanilson Fickert Graciose (Secretaria
Estadual de Turismo), Natalia Pocalo Bambrilla (PM Itápolis), Monica Antunes da Silva
(PM Reginópolis), Antonio Vicente Moscogliato (DAE Bauru), Clezi Conforto Zambon
(FPTE) e Grasiele S. Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado). Dos quarenta e oito
membros convocados para a Reunião, vinte e cinco não compareceram; sendo que
apenas três membros justificaram suas ausências, a saber: João Sergio Carniel (PM
Itajobi) da CT-SA; Romildo Eugênio Souza (DAEE) e Mercia Maria de Almeida
(ACIFLORA) da CT-TE. A abertura da Reunião deu-se pelo coordenador da Câmara
Técnica de Planejamento e Avaliação, representante do DAEE, Antônio Carlos Vieira,
que fazendo uso da palavra, deu boas vindas aos membros presentes. Na sequência,
passou a palavra aos coordenadores da Câmara Técnica de Saneamento, Gelson
Pereira da Silva e Grasiele S. Murari Rodrigues da Câmara Técnica de Turismo e
Educação Ambiental, que cumprimentaram os presentes e da relevância desta reunião,
que discutirá a Deliberação que orienta a utilização de recursos do FEHIDRO no
exercício 2021. À seguir, o coordenador da CT-PA passa a palavra à Graziela Gomes
Silveira Scardovelli, representante da Secretaria Executiva do CBH/TB, para fazer
apresentação do Programa Permanente de Capacitação em Gestão de Recursos
Hídricos, denominado CAPACITA SIGRH. A representante da Secretaria Executiva
esclarece se tratar de cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA, em parceria com o Serviço Nacional do
Comércio – SENAC, com o intuito de promover o constante desenvolvimento do
Sistema Integrado de Recursos Hídricos – SIGRH. Na descrição, informa que nesta
etapa foram oferecidos 6 cursos, no formato de Ensino à Distância – Ead, com número
de vagas limitadas à um participante por Comitê de Bacia. Em razão do número restrito
para indicação de participantes, a Diretoria do Comitê conjuntamente com as
coordenações das Câmaras Técnicas decidiram que nas indicações deveria ser
observada a compatibilidade do curso oferecido com a formação/capacitação técnica
do indicado. Adotado o critério de escolha, foram indicados: Flavia Vasconcellos
Figueiredo (CETESB) para o curso “Tratamento de Águas Efluentes”; Lauriston Isique
(PM Urupês) para o curso “Geoprocessamento como Ferramenta para Planejamento e
Gestão Ambiental”; Graziela Gomes Silveira Scardovelli (DAEE) para o curso
“Administração de Conflitos”; Clezi Conforto Zambon (FPTE) para o curso
“Comunicação Assertiva nas Organizações”; Grasiele S. Murari Rodrigues (SOS Rio
Dourado) para o curso “Desenvolvimento de Instrutores”; e sem data prevista, por tanto
sem indicação, o curso “Desenvolvimento de Instrutores e MS Project 2016 –

Ferramenta de Planejamento e Gestão de Projetos”. Graziela G. S. Scardovelli informa
que os cursos não são gravados, eles são realizados online, sendo que o patrocinador
faz monitoramento da efetiva participação dos indicados; a representante da Secretaria
Executiva do Comitê destaca a assiduidade dos participantes indicados pelo Tietê
Batalha. Pede a palavra, Lauriston Isique para manifestar gratidão pela indicação, bem
como pela qualidade do conteúdo oferecido, entende que o curso será de grande valia
para o desenvolvimento de suas atividades, bem como espera contribuir para as
decisões no âmbito do Colegiado. Para finalizar, a representante da Secretaria
Executiva, descreve outros cursos oferecidos pela Agencia Nacional de Águas – ANA,
também no formato Ead, cuja participação é facilitada, já que as aulas são gravadas,
possibilitando aos participantes a flexibilidade de horário. Concluído o assunto, o
coordenador da CT-PA retoma a palavra e colocou em discussão o teor da Ata das 4
reuniões anteriores; a 1ª Reunião das Câmaras Técnicas que ocorreu em 17 de março
de 2020, além das 3 reuniões extraordinárias das CTs Desenvolvimento do Turismo e
Educação Ambiental; Saneamento; e Planejamento e Avaliação, todas por
videoconferência em razão da pandemia por COVID-19, respectivamente nos dia 24,
26 e 29 de junho de 2020; sendo que cópia dos documentos foram enviadas aos
membros juntamente com a convocação para esta 2ª Reunião; aberta a palavra aos
presentes e não havendo manifestação, as Atas foram aprovadas por unanimidade.
Seguindo à pauta, Antônio Carlos Vieira dá início à discussão acerca da Minuta de
Deliberação CBH/TB nº 009/2020, oportunidade em que destacou a necessidade de
aprimoramento na análise das propostas enviadas pelos proponentes tomadores,
observando o atendimento das exigências impostas pelo sistema FEHIDRO, tais como:
o perfeito enquadramento nos Planos de Duração Continuada – PDCs; a verificação de
que as ações propostas estão contidas no Plano de Bacia do Tietê Batalha – PBH/TB
2016-2027 e inseridas no Plano de Ações e Programa de Investimento – PA/PI 20202023 da UGRHI-16. Faz saber que decorrido o prazo para o envio de emendas, a
Secretaria Executiva não registrou qualquer propostas de emenda à Minuta de
Deliberação. Anteriormente à apresentação e discussão da Minuta de Deliberação
CBH/TB nº 009/2020, Antônio Carlos Vieira reforça a obrigatoriedade de observação ao
disposto no PA/PI 2020-2023, já que o documento foi amplamente discutido no âmbito
das Câmaras Técnicas. O coordenador enfatiza as ações julgadas prioritárias e os
recursos financeiros disponíveis para executá-las no quadriênio. Ainda no assunto
PA/PI, destacou a disponibilidade financeira para o exercício 2021, valores revisados
pós hierarquizações pelas CTs, já que houve contingenciamento de recursos do
CFURH repassados aos Colegiados. A coordenação da CT-PA informa que
considerando o repasse da CFURH e os valores da arrecadação da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos, o Colegiado tem disponibilidade da ordem de R$
4.450.000,00, em conformidade com os valores estabelecidos no PA/PI 2020-2023. A
seguir, passou a discussão dos artigos e incisos da Deliberação CBH/TB nº 009/2020
que dispõe sobre diretrizes e critérios visando à obtenção de financiamento junto ao
FEHIDRO no ano de 2021. No decorrer da apresentação foram analisados e discutidos
os prazos estabelecidos. No que tange às datas, no âmbito do CBH-TB, os
proponentes tomadores deverão efetuar o primeiro protocolo digitalmente das
solicitações para pré-qualificação, no período compreendido entre os dias 22 e
26/02/2021, conforme item I do Artigo 3º. Posteriormente serão realizadas reuniões dos
órgãos gestores e CTs para análise e pré-qualificação das solicitações protocoladas, a
saber: dia 11/03/2021, análise pelos órgãos licenciadores e outorgantes; nos dias 22,
24 e 25/03/2021, análise e pré-qualificação pelas Câmaras Técnicas do CBH-TB,
sendo as reuniões separadas, por videoconferência; e dia 06/04/2021, a divulgação
dos resultados aos proponentes tomadores, conforme item II do Artigo 3º. Na etapa
subsequente, definiu-se que no período de 26 à 30/04/2021, os proponentes tomadores
pré-qualificados deverão efetuar o segundo protocolo das solicitações, que serão

analisados e hierarquizados pelas CTs em reuniões separadas, por videoconferência,
agendadas para os dias 10, 12 e 14/05/2021; sendo que a divulgação dos resultados
aos proponentes tomadores ocorrerá no dia 28/05/2021, conforme itens III e IV do
Artigo 3º. Em atendimento do que determina o item 3.1.7 do MPO, tanto para recursos
da CFURH e da cobrança, ficam estabelecidos valores mínimos e máximos das
solicitações de recursos do FEHIDRO, a saber: para obras e/ou serviços, o valor
mínimo de R$ 150.000,00; e para estudos e/ou projetos (inclusive ações voltadas ao
desenvolvimento de Educação Ambiental), valor mínimo de R$ 150.000,00 e valor
máximo de R$ 400.000,00. Continuando, no Artigo 5º que trata do atendimento à
Deliberação CRH nº 188/2016, foram obedecidos os índices de utilização dos recursos
financeiros para atendimento das demandas, desde que devidamente inscritas no
PBH/TB 2016-2027; ou seja, até o limite de 25% dos recursos disponíveis para as
solicitações enquadradas nos PDCs 1 e 2; no mínimo de 60% para as solicitações
enquadradas nos PDCs 3, 4 e 5; e até o limite de 15% para as solicitações
enquadradas nos demais PDCs. Finalizando, Antônio Carlos Vieira ressaltou a
preservação na íntegra da Minuta de Deliberação, que será posteriormente
encaminhada para aprovação do Colegiado na próxima reunião Plenária pré agendada
para 27 de novembro de 2020. Cumprida a pauta, o coordenador da CT-PA deu por
encerrada a Segunda Reunião por videoconferência das Câmaras Técnicas do CBHTB no ano de 2020, 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.

