
   O Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha realizou na manhã do dia 25 de
novembro (sexta-feira), sua 2ª Reunião
Ordinária de 2022. O encontro findou os
trabalhos do ano, com a participação de
membros e convidados, no Centro de
Convivência do Idoso (CCI), município de
Sabino/SP. Compuseram a mesa diretora o
Presidente do CBH-TB, Eder Ruiz Magalhães de
Andrade (PM de Sabino) e o Secretário
Executivo do CBH-TB, Lupercio Ziroldo Antonio
(DAEE). 

    Foram apresentados, discutidos e aprovados
a Deliberação CBH-TB nº004/2022 que dispõe
sobre a aprovação do Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do
Tietê Batalha ano base 2021; a Deliberação
CBH/TB nº 005/2022 que dispõe sobre a
aprovação  da  Revisão  IV do Plano  de  Ação e 
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Programa de Investimentos da Bacia
Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-
2023; e a Deliberação CBH/TB nº 006/2022 que
dispõe sobre as Diretrizes e Critérios visando à
indicação para obtenção de financiamento com
recursos do FEHIDRO, referentes ao ano de
2023. 

 Durante a Reunião, o Professor da
Universidade de São Paulo – USP (campus São
Carlos), Davi Gasparini Fernandes Cunha,
realizou a apresentação do estudo sobre os
fatores intervenientes na eutrofização do braço
do Rio Tietê em Sabino, que será fundamental
para as ações futuras de melhorias no trecho do
rio. 

   Finalizando, houve a apresentação da minuta
da Deliberação CBH/TB nº 007/2022 que dispõe
sobre a fixação de datas e prazos no âmbito do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha,
para ações e atividades a serem desenvolvidas
no ano de 2023, como a eleição e posse para o
biênio março/2023 – março/2025 dos membros
do CBH/TB.
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“Represento a ASSEMAE no segmento da sociedade civil e fico muito feliz de participar deste Comitê, que tem
grande importância na política de recursos hídricos e saneamento. Todos os membros estão de parabéns pela
atuação no CBH-TB”.                                                      
                                                                                              - Vera Lucia Nogueira (membro representante da CT-SA).

       

Calendário de ações e atividades para o ano seguinte foi apresentado aos membros
 

 ANOTE AÍ!
13/01/2023 - Capacitação "Elaboração de

propostas - FEHIDRO 2023"

30/01 à 03/02/2023 - Protocolo das
solicitações FEHIDRO 2023

boas festas!
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