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Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco, às 10:30 horas, na cidade de 
Potirendaba, nas dependências do Centro de Eventos, situado à Rua Ernesto Galbiatte, número 440, 
bairro Morada do Sol, com a presença de 26 (vinte e seis) prefeitos das cidades de Avaí, Bady Bassit, 
Borborema, Cafelândia, Dobrada, Elisiário, Guaiçara, Guarantã, Irapuã, Itajobi, Jaci, Lins, Marapoama, 
Mendonça, Nova Aliança, Novo Horizonte, Piratininga, Potirendaba, Presidente Alves, Reginópolis, 
Sabino, Sales, Santa Ernestina, Taquaritinga, Uru e Urupês e mais 6 (seis) representantes de prefeitos 
dos municípios de Adolfo, Agudos, Bauru, Ibirá, Pongaí e Promissão, totalizando uma representação de 
32 (trinta e dois) municípios, ou seja, 89% do total, deu-se inicio a Reunião Extraordinária do segmento 
dos MUNICIPIOS do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha. A mesa diretora dos trabalhos foi 
composta pelas seguintes personalidades: Sr. Lupercio Ziroldo Antonio, Diretor Regional do DAEE e 
Secretário Executivo do CBH-TB, neste ato representando a presidência do Comitê, Sr. Carlos Adalberto 
Rodrigues, prefeito municipal de Potirendaba e Sr. Waldemar Sândoli Casadei, prefeito municipal de 
Lins. A reunião foi aberta pelo Sr. Lupercio Ziroldo Antonio, secretário executivo do CBH-TB que 
inicialmente transfere a palavra para o prefeito municipal de Potirendaba, Sr. Carlos Adalberto 
Rodrigues. Com a palavra, o Sr. Carlos dá as boas vindas a todos, ressalta a importância da reunião 
para o segmento dos municípios, apresenta um vídeo sobre a cidade de Potirendaba e pede que seja 
tocado o Hino Nacional Brasileiro. Com a palavra, o Sr. Lupercio inicia a pauta da reunião explanando a 
todos os presentes que a reunião foi convocada visando a composição do segmento dos MUNICÍPIOS 
para o plenário do Comitê no biênio março de 2005 à março de 2.007. Explica que inicialmente o 
segmento deverá definir a quem caberá as 13 (treze) titularidades e as 13 (treze) suplências para 
compor o plenário do CBH-TB. A seguir, definidas as 13 (treze) titularidades, o segmento deverá indicar 
também um dos 13 (treze) titulares para compor a Diretoria do Comitê que será definida no dia 14 de 
março na cidade de Lins na 2

a
 Reunião Ordinária do CBH-TB já marcada para este fim. O Sr. Secretário 

Executivo destaca ainda que o segmento deverá indicar 2 (dois) prefeitos para a composição do plenário 
do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas, sendo um titular e um suplente. A seguir, os 32 
(trinta e dois) prefeitos e ou representantes se reúnem em local separado para a definição conforme 
propositura da reunião, sendo indicada para a coordenação desta reunião em separado a prefeita 
municipal de Itajobi, Sra. Cátia Rosana Cardoso. Após reunirem-se em separado por 30 minutos, o 
segmento do MUNICÍPIOS apresenta a seguinte relação para composição do plenário do CBH-TB> 13 
(titulares): municípios de Bauru, Uru, Reginópolis, Guarantã, Lins, Cafelândia, Eliziário, Novo Horizonte, 
Potirendaba, Bady Bassit, Dobrada, Borborema e Taquaritinga e 13 (suplentes) respectivamente os 
municípios de Piratininga, Sabino, Presidente Alves, Avaí, Promissão, Guaiçara, Pongaí, Sales, Ibirá, 
Itajobi, Santa Ernestina, Jaci e Urupês. Para a representação do CBH-TB no plenário do Fórum Paulista 
de CBHs o segmento dos MUNICÍPIOS indica o município de Dobrada para titular e o município de 
Taquaritinga para ocupar a suplência. Como indicação para ocupar a diretoria do CBH-TB, o segmento 
dos MUNICIPIOS indicou o prefeito municipal de Lins, Sr. Waldemar Sândoli Casadei. Recomposta a 
mesa diretora, a palavra é passada ao Sr. Casadei, prefeito municipal de Lins que agradece o apoio 
recebido pelos seus pares para ocupar a diretoria, destaca o fantástico trabalho que vem sendo exercido 
pelos Comitês de Bacias Hidrográficas no estado de São Paulo e finaliza ressaltando que representará o 
comitê nas esferas estadual e federal na busca por mais recursos financeiros para obras e serviços que 
culminem na preservação da quantidade e qualidade de nossas águas. O Sr. Carlos, prefeito municipal 
de Potirendaba também agradece a presença de todos e convida para uma visita técnica ao Sistema 
Integrado de Tratamento de Lixo e Esgoto da cidade de Potirendaba. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Lupercio Ziroldo Antonio, secretário executivo do CBH-TB deu por encerrada a reunião, sendo em 
seguida lavrada a presente ata, que será assinada e encaminhada para publicação no Diário Oficial do 
Estado, sendo que posteriormente será enviada em cópia aos componentes do CBH-TB para aprovação 
na Reunião de 14 de março na cidade de Lins. 
 
 


