
Ata da Primeira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha no ano de 
2022, de 27 de maio de 2022, com destaque na pauta para hierarquização de recursos do 

FEHIDRO 2022, resumo publicado no Diário Oficial do Estado em 31/05/2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h30, em ambiente 
de eventos na Praia Municipal de Sabino/SP, localizada na Av. Duque de Caxias, s/n, 
compareceram os membros da Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 
para a realização da 1ª Reunião Ordinária de 2022 do CBH/TB, tendo como principal item de 
pauta a hierarquização de recursos financeiros do FEHIDRO 2022. Compareceram 24 
membros, sendo 13 Prefeitos representando o segmento Município, com 8 titulares, à saber: 
Vladmir Antonio Adabo (Prefeito Municipal de Borborema), Tais Fernanda Maimoni Contieri 
Santana (Prefeita Municipal de Cafelândia), Fabiano Belentani (Prefeito Municipal de Novo 
Horizonte), Cesar Henrique da Cunha Fiala (Prefeito Municipal de Pirajuí), Gilhiard Henrique 
de Bortoli (Prefeito Municipal de Pongaí), Eder Ruiz Magalhães de Andrade (Prefeito Municipal 
de Sabino), Robson Eduardo Fortes (Prefeito Municipal de Uru) e Alcemir Cássio Grégio 
(Prefeito Municipal de Urupês); e 5 suplentes, à saber: Hellen Fernandes Rodrigues Coelho 
(Prefeita Municipal de Avaí), Cássio Roberto Bertelli (Prefeito Municipal de Elisiário), Marcos 
Roberto Frugeri (Prefeito Municipal de Guarantã), Jurandir Barbosa de Morais (Prefeito 
Municipal de Nova Alinaça) e Cristiano dos Santos (Prefeito Municipal de Presidente Alves); 
outras 5 Prefeituras Municipais tiveram representação, sendo elas: Guaiçara, Lins, 
Marapoama, Matão, Mendonça e Reginópolis; 6 membros representando o segmento Estado, 
sendo 4 titulares, à saber: Lupercio Ziroldo Antonio (Departamento de Águas e Energia 
Elétrica – DAEE), Everton Marquezini (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP), Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual da Saúde), e Graziela 
G. Silveira Scardovelli (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente); e 2 suplentes, 
à saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE- Departamento de Águas e Energia Elétrica), e José 
Murilo Martin Nano (CFB – Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade); e 5 membros 
representando o segmento Sociedade Civil, sendo 4 titulares, à saber: Cláudio Bedran 
(Planeta Verde – Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental), Larissa Javarotti de Oliveira 
(CREA/SP – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), 
Francisco Yutaka Kurimori (SENAG – Associação dos Eng., Arquitetos e Agr. Da Região 
Administrativa de Lins), e Nelson Luiz da Silva (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 
e Ambiental - ABES); e 1 suplente, à saber: Danielle Ferreira da Silva (Fundação Paulista de 
Tecnologia e Educação de Lins – FPTE). Os membros do Estado que justificaram sua 
ausência foram: Flavia de Vasconcellos Figueiredo (CETESB), Marcos Vinicius Silva 
Victorino (Departamento Hidroviário), Inês Cechin (Universidade Estadual Paulista – 
UNESP), e Claudia Anastácio Macedo Reis (Fundação Florestal); do segmento da 
Sociedade Civil tiveram suas ausência justificadas: Antonio Vicente Moscogliato 
(Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Vera Lucia Nogueira e Silvia Mayumi Shinkai 
de Oliveira (Assemae), Alexandre Luis Almeida Vilella (Fiesp), Luiz Aparecido da Silva (SOS 
Rio Dourado), Carlos Alberto Ferreira Rino (Fórum Pró Batalha). Dos membros presentes, 
23 possuem direito a voto, perfazendo um total de 51% dos membros com direito a voto. O 
início da reunião deu-se pelo anfitrião, Prefeito Municipal de Sabino, Eder Ruiz Magalhães de 
Andrade, e Presidente do Comitê, que dá as boas-vindas aos membros e diz se sentir honrado 
em presidir uma reunião na sua cidade. Em seguida, passa a palavra para o Secretário 
Executivo do Comitê, Lupercio Ziroldo Antonio, do DAEE, que cumprimenta os presentes, e 
passa a palavra ao Vice-Presidente do CBH-TB, Cláudio Bedran, do Planeta Verde, que 
deseja uma boa reunião a todos, com resultados bons para a região. Novamente com a 
palavra, o Secretário Executivo, ressalta a importância da pauta principal da 1ª Reunião 
Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha de 2022, referente à 
apresentação, discussão e deliberação de relatório da CT-PA sobre as obras, serviços e 
projetos a serem hierarquizados com recursos do FEHIDRO, referente ao ano de 2022. Dando 
início à reunião, o Secretário Executivo coloca em discussão a Ata da 3ª Reunião Ordinária 
do CBH/TB no ano de 2021 e as Deliberações CBH/TB nºs 005, 006, 007, 008 e 009/2021, 
documentos esses enviados aos membros juntamente com a convocação. Nenhuma 
manifestação da plenária e assim não havendo nenhum óbice ficam aprovadas a Ata da 3ª 



Reunião Ordinária de Posse do CBH/TB no ano de 2021 e as Deliberações CBH/TB nºs 005, 
006, 007, 008 e 009/2021. Na sequência, o Secretário Executivo apresenta duas Deliberações 
que foram aprovadas “ad referendum” pela Diretoria do Comitê, informando que os 
documentos publicados foram enviados aos membros juntamente com a convocação. A 
primeira Deliberação CBH/TB nº 001/2022, de 18 de abril de 2022 “ad referendum”, publicada 
no DOE em 20/04/2022, que autoriza a transferência de recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, oriundos da cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos, da subconta do CBH-TB para as respectivas subcontas do CBH-PCJ e do CBH-SMT, 
para a contratação de empreendimentos de interesse regional. O Sr. Lupercio explica que há 
dois anos os 6 Comitês da vertente Rio Tietê promovem reuniões conjuntas das diretorias 
visando ações de caráter regional nesta bacia hidrográfica. Aberta a palavra ao plenário para 
discussão e não havendo manifestações a Deliberação CBH/TB nº 001/2022, que autoriza a 
transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, 
oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, da subconta do CBH-TB para as 
respectivas subcontas do CBH-PCJ e do CBH-SMT, para a contratação de empreendimentos 
de interesse regional, é aprovada. Na sequência, o Secretário Executivo apresenta a segunda 
Deliberação CBH/TB nº 002/2022, de 18 de abril de 2022 “ad referendum”, publicada no DOE 
em 20/04/2022, que dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da 
Cobrança para o exercício 2022 no âmbito da UGRHI-16. Aberta a discussão, os membros 
presentes aprovaram sem objeção a Deliberação CBH/TB nº 002/2022, que dispõe sobre a 
aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2022 no âmbito 
da UGRHI-16. Dando sequência a pauta da reunião, o Secretário Executivo passa a palavra 
para Danielle Ferreira da Silva, representante da Fundação Paulista de Tecnologia e 
Educação de Lins e Coordenadora do Grupo Técnico de acompanhamento de 
empreendimentos de impactos ambientais na UGRHI-16 / GT-Empreendimento, para 
apresentação do Parecer Técnico nº 01/2022, referente à análise e manifestação do 
empreendimento Contorno Ferroviário de São José do Rio Preto da Rumo Malha Paulista S/A. 
Concluída a apresentação do Parecer Técnico, o Secretário Executivo coloca para discussão 
e apreciação da Plenária do Comitê. Sem manifestações o Parecer Técnico nº 01/2022, 
referente à análise e manifestação do empreendimento Contorno Ferroviário de São José do 
Rio Preto da Rumo Malha Paulista S/A, é aprovado por unanimidade. Prosseguindo a pauta, 
o Secretário Executivo, apresenta o Relatório de Atividades 2021 e o Plano de Trabalho 2022 
do CBH/TB para o Programa Pró Comitês (Programa Nacional de Fortalecimentos dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas) desenvolvido pela ANA (Agência Nacional de Águas). Após 
explanação pelo Secretário Executivo sobre o Programa Pró Comitês desenvolvido pela ANA, 
a palavra é aberta aos presentes, e por unanimidade são aprovados o Relatório de Atividades 
2021 e o Plano de Trabalho 2022 do CBH/TB para o Programa Pró Comitês. O Secretário 
Executivo, dando continuidade a pauta da Reunião, passa a palavra para Grasiele Simplício 
Murari Rodrigues, da ONG SOS Rio Dourado e coordenadora da Câmara Técnica de Turismo 
e Educação Ambiental do CBH/TB, para a apresentação do desenvolvimento do Plano Diretor 
de Educação Ambiental do Comitê. Com a palavra, a coordenadora da CT/TE relata os 
serviços executados no início do desenvolvimento do Plano e solicita atenção especial dos 
Municípios para preenchimento do questionário que foi enviado por e-mail, pois será de suma 
importância para a próxima etapa da elaboração do Plano. Findada a apresentação, e 
novamente com a palavra o Secretário Executivo, passa a palavra ao Coordenador da Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação – CT/PA, Antonio Carlos Vieira, para na sequência da 
pauta, apresentar o Relatório Final acerca das solicitações ao FEHIDRO 2022 no âmbito do 
CBH/TB, com indicação dos empreendimentos classificados e desclassificados. Com a 
palavra, o Coordenador da CT-PA esclarece que a Secretaria Executiva do Comitê, no período 
estabelecido na deliberação 007/2021 promoveu o primeiro protocolo. Foram 19 solicitações 
propostas, sendo o primeiro protocolo ocorrido de 14 a 18 de fevereiro. Cita que as Câmaras 
Técnicas se reuniram separadamente por videoconferência em três oportunidades, nos dias 
14, 16 e 18 de março e que na primeira reunião de pré-análise das CTs, foram pré-qualificadas 
às 19 solicitações para efetuarem o segundo protocolo, que ocorreu de 11 a 14 de abril. As 
reuniões das Câmaras Técnicas para a 2ª análise das solicitações pré-qualificadas, ocorreram 



nos dias 02, 04 e 06 de maio. Das 19 solicitações pré-qualificadas, 17 efetuaram o segundo 
protocolo. Após análise das solicitações protocoladas a CT-PA emitiu o relatório final onde 
totalizou 15 solicitações aprovadas para hierarquização e outras 4 indeferidas. Na sequência, 
Antonio Carlos Vieira fez apresentação das solicitações classificadas e hierarquizadas, sendo 
5 enquadradas nos PDCs 1 e 2, inscritas no Plano de Ações e Programa de Investimentos – 
PA/PI 2020-2023, a saber: 1) Elaboração do Plano Diretor de Perdas no sistema de 
abastecimento de água (Prefeitura Municipal de Dobrada); 2) Plano Diretor de Combate às 
Perdas de água no Sistema de Abastecimento público (Prefeitura Municipal de Marapoama); 
3) Elaboração de Plano de Combate a Perdas de Água no abastecimento público (Prefeitura 
Municipal de Potirendaba); e 4) Desenvolvimento de Ação para Identificar novos usos e 
usuários de Recursos Hídricos na sub-bacia Ribeirão dos Porcos / Rio São Lourenço 
(Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola – FUNDAG); 5) Regularização dos Usos de 
Recursos Hídricos do sistema de abastecimento público do Município de Itápolis (Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Itápolis – SAAE Itápolis);  outras 10 solicitações enquadradas 
nos PDCs 3, 4 e 5, inscritas no PA/PI 2020-2023, a saber: 1) Readequação e Ampliação da 
Estação Elevatória de Esgoto (Prefeitura Municipal de Urupês); 2) Construção de Estação de 
Transbordo de resíduos sólidos urbanos (Prefeitura Municipal de Avaí); 3) Implantação de 
Dispositivo para Recebimento de Resíduos Recicláveis (Prefeitura Municipal de Presidente 
Alves); 4) Modernização e Ampliação do Galpão de Triagem de resíduos recicláveis 
(Prefeitura Municipal de Pongaí); 5) Implantação de Rede de Drenagem na Rua José Negrisoli 
(Prefeitura Municipal de Uru); 6) Melhorias das condições da rede de distribuição de água – 
FASE II (Prefeitura Municipal de Borborema); 7) Ações de Combate a Perdas de Água com a 
implantação do setor 2 - ETAPA I (Prefeitura Municipal de Elisiário); 8) Ações de Combate a 
Perdas - Implantação do Setor 3 com macromedição - Etapa III (Prefeitura Municipal de 
Guarantã); 9) Ação de Combate a Perdas no Sistema de Abastecimento de Água Público 
Municipal – Etapa 1 (Prefeitura Municipal de Nova Aliança); e 10) Ações de Combate às 
Perdas de Água no sistema de abastecimento público (Prefeitura Municipal de Sabino). Após 
a apresentação das solicitações classificadas, Antonio Carlos Vieira fez o relato sobre as 4 
solicitações desclassificadas, sendo: 1) Plano Diretor de Combate às Perdas no sistema de 
abastecimento de água (Prefeitura Municipal de Bady Bassit; e 2) Implantação do Projeto de 
Combate a Perdas de Água, com a implantação de macromedidores de vazão no setor 01 - 
ETAPA 2 (Prefeitura Municipal de Itajobi); ambas por infringir o Artigo 3º, inciso IV da 
Deliberação CBH/TB nº 007/2021, não efetuou o 2º protocolo; 3) Galeria de Águas Pluviais na 
Avenida da Saudade (Prefeitura Municipal de Novo Horizonte); por infringir o Artigo 5º da 
Deliberação CBH/TB nº 007/2021, a proposta que demanda recursos do FEHIDRO não 
respeitou o limite financeiro estabelecido no PA/PI do biênio 2022-2023; assim como não 
apresentou a Autorização para Intervenção em APP, ou documento equivalente, emitida pela 
CETESB; e 4) Projeto de Educação Ambiental "Meio Ambiente em Pauta I" (Instituto de 
Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde); por infringir o Artigo 4º, as especificações do 
§ 1º da Deliberação CBH/TB nº 007/2021; a estrutura da ação não obedeceu ao “Roteiro para 
elaboração de projetos de Educação Ambiental” exigido pela CEA; assim como, constam itens 
da planilha com custos incompatíveis com o MPO, atividades com majoração de “horas 
técnicas”, divergência de dados (nº participantes, apresentações), etc. O Coordenador das 
Câmaras Técnicas finalizou a explanação dos indeferimentos e na sequência, sintetizou o 
resumo dos valores FEHIDRO 2022 disponibilizados para investimentos no âmbito do 
CBH/TB. Primeiramente fez saber que o valor disponível de R$ 485.475,31, referente à 
compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos – CFURH e em seguida sobre os 
recursos de arrecadação 2021 e previstos 2022 pela Cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
– COB, no valor de R$ 4.048.609,13, totalizando R$ 4.534.084,44 de recursos disponíveis 
para hierarquização. A seguir, informou que conforme Relatório Final da CT/PA, os 
empreendimentos hierarquizados no ano de 2022 totalizam R$ 4.280.614,74; apontando o 
saldo remanescente de recursos da Cobrança, no valor de R$ 253.469,70. Finalizando a 
apresentação do relatório, retoma com a palavra, o Secretário Executivo, que primeiramente 
coloca em votação a aprovação das 15 solicitações classificadas e hierarquizadas pelas 
Câmaras Técnicas. Sem óbices da Plenária, as 15 indicações foram aprovadas. Na 



sequência, o Secretário Executivo abre a palavra para manifestações quanto às 
desclassificações apresentadas, que são referendadas pela plenária sem óbices. Sendo 
assim a plenária aprova o proposto, resultando em 15 hierarquizações e 4 indeferimentos. O 
Secretário Executivo apresenta a seguir uma proposta para que o saldo remanescente de R$ 
253.469,70, conste como carteira de suplência para hierarquização do empreendimento 
“Implantação da Sala de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia do Baixo Tietê”, previsto 
no PA/PI 2020/2023. Proposta aceita pelos presentes. Sendo assim, o Secretário Executivo 
faz saber que as hierarquizações, serão descritas na Deliberação CBH/TB nº 003/2022, que 
dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO referente ao ano 2022. Antes do 
encerramento da pauta da Reunião, o Secretário Executivo discorre sobre o Programa ÁGUA 
É VIDA implementado pelo Governo do Estado dentro da gestão de recursos hídricos, através 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente com execução pelo DAEE. Explana os quatro 
eixos do Programa, sendo que o Eixo 1 é o Projeto Águas Subterrâneas com a perfuração de 
poços em municípios paulistas sem concessão pela SABESP, dos quais alguns do CBH/TB. 
O segundo Eixo é o desenvolvimento de serviços de limpeza e desassoreamento de cursos 
d’água no território paulista visando o aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade das 
águas superficiais. Ainda nos Eixos 3 e 4, contratação de Projetos de Esgotamento Sanitário 
para municípios e contratação de Projetos de Proteção e Preservação de 41 mananciais de 
abastecimento no Estado. Cumprida a pauta, o Presidente dá por encerrada a 1ª Reunião 
Ordinária 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, juntamente com a Deliberação CBH/TB nº 001/2022, que autoriza a transferência de 
recursos financeiros do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, oriundos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos, da subconta do CBH-TB para as respectivas 
subcontas do CBH-PCJ e do CBH-SMT, para a contratação de empreendimentos de interesse 
regional; Deliberação CBH/TB nº 002/2022, que dispõe sobre a aprovação do Plano de 
Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2022 no âmbito da UGRHI-16; e 
Deliberação CBH/TB nº 003/2022, que dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO 
referente ao ano 2022. Dos documentos publicados, será enviada cópia aos membros da 
Plenária, para aprovação na próxima reunião.  


