Ata da Quarta Reunião das Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia Hidrográfica
Tietê-Batalha no ano de 2019, de 12 de novembro de 2019, resumo publicado no DOE em 26/11/2019.
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 9h00, na Sede
do DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, os
membros das Câmaras Técnicas do CBH-TB compareceram para participarem da
Quarta Reunião visando a apresentação e discussão acerca da Minuta da Deliberação
que dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO para o ano 2020. Estiveram
presentes vinte e seis membros das Câmaras Técnicas deste Comitê, a saber: pela
Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA) compareceram dez membros:
Antonio Carlos Vieira (DAEE), Renato Theodoro Delgado (Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento), Gilcimar Moreira Macena (PM Borborema), Jânio
Bannwart (PM Lins), Lucas Carneiro Volpato (PM Pirajuí), Lauriston Isique (PM
Urupês), Danielle Ferreira da Silva (FPTE), Claudio Bedran (Planeta Verde), José
Aparecido Cruz (SOS Rio Dourado) e Larissa Javarotti de Oliveira (CREA/SP); pela
Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) compareceram nove membros: Ricardo Luis
Manfrim Cavallari (DAEE), Mario Sergio Rodrigues (Fundação Florestal), João Sergio
Carniel (PM Itajobi), Fernando Henrique Fernandes (PM Itápolis), Evelise de Souza
(PM Pongaí), João Vitor de Oliveira Silva (PM Promissão), 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 sete
membros: Romildo Eugênio de Souza (DAEE), Juliane dos Santos Grecco (PM
Itápolis), Juliana Sene Martins D’Adda (PM Novo Horizonte), Monica Antunes da Silva
(PM Reginópolis), Antonio Vicente Moscogliato (DAE Bauru), Clezi Conforto Zambon
(FPTE) e Mércia Maria de Almeida (ACIFLORA). Dos quarenta e oito membros
convocados para a Reunião, vinte e dois não compareceram; sendo que apenas cinco
membros justificaram suas ausências, a saber: Marcia Cristina Cury Bassoto
(Secretaria Estadual da Saúde), Maria Carolina Provazi Barbizan (PM Itajobi) e Debora
Riva Tavanti Morelli (CIESP) da CT-PA; Viviane Maria Bispo (Secretaria Estadual da
Educação) e Vanilson Fickert Graciose (Secretaria Estadual de Turismo) da CT-TE. A
abertura da Reunião deu-se pelo coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e
Avaliação, representante do DAEE, Antonio Carlos Vieira, que fazendo uso da palavra,
deu boas vindas aos membros presentes e justificou a ausência da Coordenadora da
Câmara Técnica de Turismo e Educação Ambiental, Grasiele Simplicio Murari
Rodrigues que por problemas particulares não conseguiu estar presente na reunião. Na
sequência, passou a palavra ao coordenador da Câmara Técnica de Saneamento,
representante da SENAG Lins, Gelson Pereira da Silva, que cumprimentou os
presentes e disse da importância desta reunião, que irá discutir a Deliberação que
orienta a utilização de recursos do FEHIDRO no exercício 2020, ao final, ressaltou que
no próximo ano serão realizadas eleições municipais, fato que inviabiliza a abertura de
uma segunda fase de análise de propostas. Retomando a palavra, o coordenador da
CT-PA colocou em discussão o teor da Ata da 3ª Reunião das Câmaras Técnicas que
ocorreu em 22 de agosto de 2019, sendo que cópia do documento foi enviada aos
membros juntamente com a convocação para esta Reunião; aberta a palavra aos
presentes e não havendo manifestação, a Ata foi aprovada por unanimidade. À seguir
colocou em discussão o teor da Ata de 1ª Reunião Extraordinária da CT-PA que
ocorreu em 08 de outubro de 2019, oportunidade em que fez saber da discussão e
elaboração da Minuta do Plano de Ações e Programa de Investimentos – PA/PI 2020-

2023 da UGRHI-16; naquela ocasião, também foi discutida a Minuta de alteração do
Estatuto do Comitê Tietê Batalha. Findada a explanação, abriu a palavra aos membros
da CT-PA presentes e não havendo manifestação, a Ata foi aprovada por unanimidade.
Passando à outro item da pauta, foi iniciada a discussão acerca da Minuta de
Deliberação CBH/TB nº 008/2019, oportunidade em que o coordenador da CT-PA
destacou a necessidade de análise cada vez mais detalhada das propostas de
investimentos, observando o atendimento das exigências impostas pelo sistema
FEHIDRO, tais como: o perfeito enquadramento nos Planos de Duração Continuada –
PDCs; verificação se 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 2020-2023 da UGRHI-16. Dando continuidade, fez saber que a
Secretaria Executiva enviou junto à convocação para esta Reunião, Minuta da
Deliberação em análise e modelo para o envio de propostas de emendas à
Deliberação. O prazo de envio de emendas encerrou-se em 08 de novembro sem que
qualquer membro das CTs enviasse contribuição. Anteriormente à apresentação e
discussão da Minuta de Deliberação CBH/TB nº 008/2019, Antonio Carlos Vieira
retorna ao assunto PA/PI 2020-2023, na oportunidade esclarece que o documento foi
amplamente discutido no âmbito da CT-PA; levada à exaustão a inserção de ações no
PA/PI e previstas no PBH/TB; também discorreu sobre a dificuldade de conciliar os
custos com a execução das ações julgadas prioritárias e os recursos financeiros
disponíveis para o quadriênio. A coordenação da CT-PA apurou em levantamento, que
no decorrer do quadriênio, considerado o repasse da compensação e royalties da
geração de energia e a arrecadação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos,
o Colegiado teria disponibilidade da ordem de R$ 28.800.000,00, sendo este o valor
discutido na CT-PA. Posteriormente, o Departamento de Gestão e Planejamento –
DGP, ligado à Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRHi, enviou documentação que
abrigou a Deliberação CRH “ad referendum” nº 224 de 12/09/2019, que excepcionaliza
os dispositivos da Deliberação CRH nº 188/2016 e estabelece procedimentos sobre o
PA/PI 2020-2023, inclusive
demonstrando a disponibilidade de recursos para
investimentos no quadriênio 2020-2023 para todos os Colegiados, especificamente
para o Colegiado Tietê Batalha, os recursos montam R$ 18.998.669,42. Questionado o
DGP sobre qual valor adotar na elaboração do PA/PI, a resposta foi objetiva e orientou
para a utilização dos valores descritos do documento do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos - CRH, vez que estes valores estão inscritos na Lei Orçamentária
Anual - LOA 2020. Em obediência às instruções daquele Departamento, a coordenação
da CT-PA providenciou os ajustes necessários, sendo mantidas as ações e diminuindo
proporcionalmente os valores disponibilizados para todas as ações do período. O
representante do Planeta Verde, Claudio Bedran, questionou a diminuição dos valores
para a ação do subPDC 4.2. - “Cobertura Vegetal”, a qual abriga a ação “Programa de
Reflorestamento e Arborização”, que segundo ele, insuficiente para a execução de
serviços de recuperação florestal. Em resposta, o coordenador da CT-PA alegou que
todas as ações sofreram cortes, contudo entende que estes valores podem ser
ajustados dependendo das propostas protocoladas no Colegiado. Findados os
assuntos acerca do PA/PI 2020-2023, o coordenador da CT-PA passou a discussão
dos artigos e incisos da Deliberação CBH/TB nº 008/2019 que dispõe sobre diretrizes e
critérios visando a obtenção de financiamento junto ao FEHIDRO no ano de 2020. 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 das solicitações para pré-qualificação, no período compreendido
entre os dias 17 e 21/02/2020, das 8h até 17h, 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 10/03/2020, análise pelos
órgãos licenciadores e outorgantes; dia 17/03/2020, análise e pré-qualificação pelas
Câmaras Técnicas do CBH-TB; e dia 31/03/2020, a divulgação dos resultados aos
proponentes tomadores, conforme item II do Artigo 3º. Na etapa subsequente, definiuse que no período de 13 à 17/04/2020, das 8h e 17h, os proponentes tomadores préqualificados deverão efetuar o segundo protocolo das solicitações, que serão
analisados e hierarquizados pelas CTs em reunião agendada para o dia 28/04/2020;
sendo que a divulgação dos resultados aos proponentes tomadores ocorrerá no dia
08/05/2020, conforme itens III e IV do Artigo 3º. Foram mantidos os valores mínimos e
máximos das solicitações de recursos do FEHIDRO, a saber: para obras e/ou serviços,
o valor mínimo de R$ 100.000,00; e para estudos e/ou projetos (inclusive ações
voltadas ao desenvolvimento de Educação Ambiental), valor mínimo de R$ 50.000,00 e
valores máximos de R$ 200.000,00 para projetos de abrangência municipal e de R$
400.000,00 para projetos de abrangência regional. Após discussão do parágrafo 1º do
Artigo 4º, decidiu-se pela manutenção da possibilidade de que cada proponente
tomador efetuar protocolo de até 2 solicitações, desde que uma delas, seja
obrigatoriamente relacionada à atividades de Educação Ambiental. 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, ou
seja, até o limite de 25% dos recursos disponíveis para as solicitações enquadradas
nos PDCs 1 e 2, desde que devidamente inscritas no PBH/TB 2016-2027; no mínimo
de 60% para as solicitações enquadradas nos PDCs 3, 4 e 5, desde que devidamente
inscritas no PBH/TB 2016-2027; e até o limite de 15% para as solicitações
enquadradas nos demais PDCs, desde que descritas no PBH/TB 2016-2027.
Finalizando, Antonio Carlos Vieira ressaltou a preservação na íntegra da Minuta de
Deliberação, que será posteriormente encaminhada para aprovação do Colegiado na
próxima reunião Plenária agendada para 09 de dezembro de 2019. Cumprida a pauta,
o coordenador da CT-PA deu por encerrada a Quarta 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.

