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Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00 em segunda 
chamada, através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, compareceram os 
membros das Câmaras Técnicas do CBH/TB para participarem da Terceira Reunião do ano 
de 2022, visando a apresentação e discussão da Deliberação 006/2022, que dispõe sobre a 
utilização de recursos do FEHIDRO em 2023. Estiveram presentes 22 membros das Câmaras 
Técnicas deste Comitê, a saber: pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA) 
compareceram 9 membros: Antonio Caros Vieira (DAEE), Flávia Vasconcelos Figueiredo 
(CETESB), Marcel Bonini (CFB), Márcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual de 
Saúde), Gilcimar Moreira Macena (PM de Borborema), Rodrigo Pedro Abreu (PM de 
Taquaritinga), Lauriston Isique (PM de Urupês), Carlos Alberto Ferreira Rino (Fórum Pró 
Batalha) e Larissa Javarotti de Oliveira (CREA/SP); pela Câmara Técnica de Saneamento 
(CT-SA), compareceram 7 membros: Gustavo Chozi (DAEE), Gabriel Mazzo Puzzi (PM de 
Itápolis), Carlos José Faglioni (PM de Matão), Evelise de Souza (PM de Pongaí), Vera Lúcia 
Nogueira (ASSEMAE), Julio Cesar Salvador Carpanezi (Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru) e Gelson Pereira da Silva (SENAG); e pela Câmara de Técnica de Turismo e Educação 
Ambiental (CT-TE) compareceram 6 membros: Romildo Eugênio de Souza (DAEE), 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 de Almeida 
(ACIFLORA). Dos quarenta e oito membros convocados para a Reunião, 26 não 
compareceram, sendo justificada a falta de Jânio Bannwart (PM de Lins) da CT/PA. A abertura 
da Reunião deu-se pelo coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, 
representante do DAEE, Antônio Carlos Vieira, que fazendo o uso da palavra, deu as boas-
vindas aos membros. Na sequência, passou a palavra ao Presidente do CBH-TB, Eder Ruiz 
Magalhães de Andrade (PM de Sabino) e 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 cumprimentam os presentes. Novamente com a palavra, 
Antônio Carlos Vieira colocou em discussão o teor da Ata das 8 reuniões anteriores, que foram 
enviadas aos membros juntamente com a convocação, a saber: 1ª e 2ª Reuniões da CT-PA, 
de 18 de março e 06 de maio; 1ª e 2ª Reuniões da CT-SA, de 14 de março e 02 de maio; 1ª e 
2ª Reuniões da CT-TE, de 16 de março e 04 de maio e 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias da 
CT-TE, de 28 de maio e 05 de outubro. Aberta a palavra aos presentes e não havendo 
manifestação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. Seguindo à pauta, o coordenador 
da CT-PA deu início a discussão da minuta da Deliberação que dispõe sobre Diretrizes e 
Critérios, visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO, 
referentes ao ano de 2023. Antônio Carlos Viera destaca que a Minuta do documento foi 
enviada a todos os membros juntamente com a Convocação, destacando que houve duas  
propostas de emenda à Deliberação, que serão discutidas no decorrer da apresentação. 
Assim inicia a apresentação, destacando os principais Artigos, como o Artigo 3º que 
estabelece os prazos para preenchimento, protocolos e análises; apontou detalhes do Artigo 
4º, que estabelece valores mínimos e máximos das solicitações de recursos do FEHIDRO, 
sendo que cada proponente tomador poderá efetuar protocolo de até duas solicitações, desde 
que uma solicitação seja voltada à Educação Ambiental. Na sequência, apontou o Artigo 5º, 
discorrendo sobre o quadro do PA/PI 2020/2023 com os recursos disponíveis para cada sub 
PDC priorizado no PBH/TB 2016-2027, fazendo destaque para os recursos do ano de 2023. 
O Coordenador da CT/PA destaca também o Artigo 8º que se refere aos impedimentos para 
pleitear recursos no âmbito do Comitê. Antônio Carlos Viera destaca as emendas propostas 
pelo membro da CT/PA Lauriston Isique (PM de Urupês), ambas que dizem respeito ao Anexo 
I, Critérios de Pontuação: 1) Sugestão de eliminação da pontuação para o critério de  
participação no Município Verde Azul. Colocada em discussão e após alguns dos presentes 
se manifestarem, foi reprovada a sugestão de eliminação da pontuação para o critério de 
pontuação do Município Verde Azul. A emenda de número 2) Sugere a inclusão de um critério 
de desempate para maior participação de membros em capacitação oferecidas pelo sistema. 



Colocada em discussão e após manifestações, a sugestão de emenda foi aprovada por  
unanimidade e incluso o critério de desempate para maior participação de membros em 
capacitações oferecidas pelo sistema. Cumprida a pauta, o coordenador reforçou que a Minuta 
da Deliberação discutida será apreciada pela Plenária do Comitê, em reunião já agendada 
para 25 de novembro de 2022, e deu por encerrada a 3ª Reunião das Câmaras Técnicas 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. Do 
documento publicado, será enviada cópia aos membros das Câmaras Técnica do CBH/TB 
para aprovação na próxima reunião. 

 

 
 


