
CBH-TB hierarquiza R$ 4,5 milhões em
recursos do FEHIDRO para 2021

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha (CBH-TB), em sua Segunda Reunião
Ordinária de 2021 realizada em 14 de junho por
meio de videoconferência, hierarquizou os
empreendimentos para utilização dos recursos
do FEHIDRO destinados à bacia no ano de
2021. 

O protocolo das solicitações, ocorrido em
fevereiro, apontou inicialmente 24 solicitações
inscritas. Após reuniões de caracterização e
análise pelas Câmaras Técnicas do Comitê,
foram indicados e aprovados pelo Colegiado 14
solicitações hierarquizadas, 5 tendo sido
indeferidas e 5 que foram apontadas para
carteira de suplência.

As 14 solicitações hierarquizadas somam cerca
de R$ 4,5 milhões advindos do Fundo Estadual
de Recursos Hídricos (FEHIDRO). Os
empreendimentos envolvem serviços e obras de
saneamento básico, regularização de usos,
planos de controle com ações de combate a
perdas e disposição final de resíduos sólidos.
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Num momento extremamente crucial para as políticas públicas relacionadas aos recursos
hídricos, quando novamente enxergamos crises hídricas se estabelecendo e alterando o
comportamento dos usos múltiplos da água, torna-se necessário um trabalho integrado de
governança dentro das bacias hidrográficas e neste cenário, os Comitês de Bacia tem primordial
participação. A hora é de união e diálogo, visando o estabelecimento de decisões que possam
beneficiar a todos, sem distinção de qualquer uso.

                                                                                 - Lupercio Ziroldo Antonio, Secretário Executivo do CBH-TB

O Coordenador da Câmara Técnica de
Planejamento e Avaliação, Antonio Carlos Vieira
do DAEE, destacou que “posteriormente à
análise e pontuação pelas Câmaras Técnicas,
todos os empreendimentos hierarquizados pelo
Colegiado, ainda serão submetidos à aprovação
do respectivo agente técnico antes da
formalização do Contrato FEHIDRO”, que
permite a efetivação dos serviços e obras.

Com relação à Carteira de Suplência, o
Secretário Executivo do CBH-TB, Lupercio
Ziroldo Antonio destacou a importância desta
ação em todos os Comitês, visando uma
utilização mais célere dos recursos do
FEHIDRO no âmbito do SIGRH. 
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2ª Reunião Ordinária do CBH-TB, por videoconferência

Comitê da Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha (CBH-TB)

SOU TIETÊ BATALHA
"O envolvimento e comprometimento de todos os representantes da sociedade no Comitê Tietê Batalha é fundamental
para o desenvolvimento social, econômico e ambiental da nossa região".
                                                                                                         - Eder Ruiz Magalhães de Andrade, Presidente do CBH-TB


