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"Parabéns, Tietê-Batalha! 25 Anos de
Integração, Desenvolvimento e Preservação
Ambiental".
Cláudio Bedran - Instituto Planeta Verde.

@cbhtb@cbh.tb www.comitetb.sp.gov.brcomunicacao.cbhtb@gmail.com

"É um trabalho maravilhoso, pois muitas
obras que são realizadas através do Comitê,
os municípios e ONGs não conseguiriam
realizar com recursos próprios".
Gilcimar Moreira Macena - PM de Borborema

"25 Anos dedicados a cuidar das nossas
águas. Parabéns a todos que trabalham com
empenho e seriedade cuidando desse bem
finito e indispensável para nossa vida".

Graziela Gomes Silveira Scardovelli - SIMA / DAEE

"A política pública de recursos hídricos
permite, em conformidade da Lei 9433/97, a
participação da sociedade civil na gestão. O
Comitê Tietê-Batalha tem sido exemplar na
sua forma de atuação e organização
permitindo que todos os participantes
tenham voz ativa nas discussões e
deliberações. Parabéns!"

Silvia Mayumi Shinkai de Oliveira - ASSEMAE

"Comitê de Bacia Hidrográfica é um
organismo colegiado que analisa, estuda e
decide soluções para o melhor
aproveitamento e preservação do grande
bem comum, que é a bacia hidrográfica e tais
decisões são encontradas de forma coletiva
e participativa".

Márcia Cristina Cury Bassoto - Secretaria de Estado
da Saúde

"Parabenizo o Comitê Tietê Batalha pelos
seus 25 anos de existência e que venham
muitos anos de prosperidade, assim como a
todos os municípios que o compõe".
Eder Ruiz Magalhães de Andrade - Prefeito
Municipal de Sabino

"O CBH-TB é o espaço mais democrático
para o estabelecimento de políticas públicas
a respeito da gestão compartilhada dos
recursos hídricos em nossa região".
José Murilo Martin Nano - CFB / SIMA

"A gestão dos recursos hídricos objetiva
garantir a disponibilidade e qualidade da
água para seus mais diversos usos,
incluindo o abastecimento público e a
preservação do meio ambiente. Assim, o
saneamento se insere dentro do contexto da
gestão dos recursos hídricos".

Camila Corrêa Nogueira - PM de Guaiçara

"A importância de comitês tripartites é
fundamental para o cumprimento da política
de recursos hídricos".

"Seriedade, dedicação e competência, são as
características dos trabalhos desenvolvidos
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê
Batalha na preservação de nossos recursos
hídricos".

Alcemir Cassio Gréggio - Prefeito Municipal de
Urupês

"O Comitê Tietê-Batalha possui equipe
altamente qualificada, dedicada e competente
na gestão dos recursos hídricos, cabendo a
sociedade civil e poder público a tomada de
recursos de forma responsável para o
manejo desta bacia tão importante para o
Estado de São Paulo e Rio Tietê".

Gabriel Guimarães Motta - Fórum Pró Batalha e PM
de Bauru

"O Comitê elege recursos financeiros de
forma eficaz e planejada atendendo às reais
necessidades da bacia. É muito importante
que um grupo de pessoas da região estejam
envolvidas nas ações e projetos realizados
em prol dos recursos hídricos, e isto é o que
acontece aqui no CBH-TB".

Grasiele Simplicio Murari Rodrigues - ONG SOS Rio
Dourado

"É muito bom fazer parte deste colegiado tão
importante para a manutenção, mitigação e
prevenção dos recursos hídricos, onde
diversos projetos de alta qualidade e
excelência são desenvolvidos em prol ao
meio ambiente".
Clezi Conforto Zambon - Fundação Paulista de Tec.
e Educ. de Lins

"Como participante deste Colegiado, tenho a
dizer que nosso Comitê tem uma grande
importância para nosso meio ambiente, uma
vez que não mediu esforços para cuidar de
nossas águas, cumprindo assim, o dever de
deixar às nossas futuras gerações um
excelente trabalho. Parabéns aos membros
gestores".
Romildo Eugenio de Souza - DAEE

Vera Lucia Nogueira - ASSEMAE

"O mais impressionante foi o fator
multiplicador que foi desenvolvido pelos
participantes das reuniões e estes ao
chegarem em seus locais de trabalho ou de
convivência multiplicavam os conhecimentos
ali adquiridos e essa distribuição gerou
muita conscientização sobre os objetivos do
comitê".
Carlos José Faglioni - PM de Matão

"Comitê de extrema importância para os
municípios, pois enaltece os recursos
hídricos da região".
Vicente Guereschi - ADENOVO 
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"Para nós da ONG SOS Rio Dourado é muito
honroso comemorarmos o Jubileu de Prata
com o Comitê Tietê-Batalha, 25 anos de
trabalho ininterrupto escrevendo esta
história que coincide com a nossa fundação.
Parabenizamos a todos que fazem parte
desse colegiado pelo trabalho incansável,
com o objetivo de conservar e recuperar a
quantidade e qualidade das águas e também
nas questões de sustentabilidade de nossa
região".

Luiz Aparecido da Silva (Batata) - ONG SOS Rio
Dourado

"A instituição do sistema integrado de
gerenciamento de recursos hídricos,
juntamente com a implantação dos Comitês
de Bacias Hidrográficas constituem o
impulso renovador no atendimento da
população, tanto no que se refere ao
abastecimento público de água como ao
saneamento".
Evelise de Souza - PM de Pongaí

"Nosso Município é muito grato ao Comitê
Tietê-Batalha, que vem constantemente
sendo um dos grandes responsáveis pelas
melhorias na qualidade das águas e
saneamento básico. Colegiado sério,
respeitoso e de conduta inquestionável.
Parabéns pelos 25 anos do Comitê e o nosso
muito obrigado pelas parcerias!"

Bruno Floriano de Oliveira - Prefeito Municipal de
Guaiçara

"O que plenamente define o CBH-TB, é a sua
seriedade, profissionalismo, competência e o
real compromisso com a preservação dos
nossos Recursos Hídricos; transformando,
assim, de forma perene a história deste
valiosíssimo recurso em nossos municípios
e em toda nossa bacia".
Lauriston Isique - PM de Urupês

"Parabenizo o COMITÊ TIETÊ BATALHA
pelos seus 25 anos. O Colegiado, do qual me
orgulho de ser membro, busca sua
notoriedade ao estabelecer como meta
principal “a incessante melhoria das
condições dos recursos hídricos regionais” e
consequentemente, o bem estar da sua
população".

Antonio Carlos Vieira - DAEE

"Nestes 25 anos de profícuo trabalho, nossa
grande vitória foi unir todos os segmentos e
pessoas pelo objetivo único de cuidar das
águas de nossa bacia. Parabéns CBH-TB!"

Lupercio Ziroldo Antonio - DAEE

"Participo do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Tietê-Batalha desde 2017. Acho muito
importante o trabalho desenvolvido,
integrando a sociedade civil e os órgãos
públicos na gestão hídrica das bacias
hidrográficas. Aprendo muito com as
discussões e informações apresentadas
durante as reuniões".
Antonio Vicente Moscogliato - DAE de Bauru

"Parabéns ao nosso Comitê Tietê-Batalha,
pelos 25 anos de existência e de tantos
sucessos. Tive e tenho a honra de ter
vivenciado, junto com os demais membros,
todos os momentos difíceis e também de
vitórias desde a sua criação".
José Eziquiel Santana - SIMA / DAEE

"Temos a oportunidade de deixar para as
futuras gerações, através das ações de
preservação, sustentabilidade, mudança de
hábitos e de aprimoramento da educação
ambiental consciente, um meio preservado
para todos. Gratidão a todos do CBH-TB, 25
anos trabalhando para o bem comum!"

Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal de
Borborema

"Diante das dificuldades que possam
influenciar quando das situações de
escassez dos recursos hídricos, exemplo
aquelas que estamos atravessando, tenho
que seja importante implantar diretrizes para
prevenção de eventual falta de água, até
mesmo para sempre ser verificada a melhoria
de sua oferta".

Antônio Carlos de Mattos Santos - Prefeito Municipal
de Dobrada

"O Comitê Tiete-Batalha é essencial na nossa
vida, principalmente na proteção e
recuperação do meio ambiente, com ações
positivas os municípios e nas entidades da
sociedade civil".
Gelson Pereira da Silva - Senag
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