
Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 
no ano de 2022, ocorrida em 25 de novembro de 2022, resumo publicado no DOE em 03 de dezembro de 2022. 

 
Em vinte e cinco de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10h00 em segunda 
chamada, no CCI - Centro de Convivência do Idoso em Sabino/SP, localizado na Rua dos 
Expedicionários, número 640, reuniram-se os membros que compõem a Plenária do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da 2ª Reunião Ordinária de 2022 
do CBH/TB. Compareceram 15 membros, sendo 7 Prefeitos representando o segmento 
Município, com 5 titulares, à saber: Vladimir Antonio Adabo (Prefeito Municipal de 
Borborema), Bruno Floriano de Oliveira (Prefeito Municipal de Guaiçara), Cesar Henrique da 
Cunha Fiala (Prefeito Municipal de Pirajuí), Eder Ruiz Magalhães de Andrade (Prefeito 
Municipal de Sabino) e Alcemir Cássio Grégio (Prefeito Municipal de Urupês); e 2 suplentes, 
à saber: Cássio Roberto Bertelli (Prefeito Municipal de Elisiário) e Marcos Roberto Frugeri 
(Prefeito Municipal de Guarantã); outras 6 Prefeituras Municipais tiveram representação, 
sendo elas: Cafelândia, Itajobi, Nova Aliança, Novo Horizonte, Pongaí e Presidente Alves; 5 
membros representando o segmento Estado, sendo 3 titulares, à saber: Lupercio Ziroldo 
Antonio (Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE), Everton Marquezini 
(Companhia de Saneamento Básico - SABESP) e Graziela G. Silveira Scardovelli 
(Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA); e 2 suplentes, à saber: 
Antonio Carlos Vieira (DAEE) e José Murilo Martin Nano (Coordenadoria de Fiscalização e 
Biodiversidade); e 3 membros representando o segmento Sociedade Civil, sendo os 3 
titulares, à saber: Antonio Vicente Moscogliato (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), 
Luiz Aparecido da Silva (SOS Rio Dourado) e Larissa Javarotti de Oliveira (Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA/SP). Dos membros 
convocados, tiveram ausências justificadas, do segmento do Estado: Flávia Vasconcellos 
Figueiredo (Companhia Ambiental - CETESB), Marcia Cristina Cury Bassoto e Marcia Fortini 
de Almeida (Secretaria da Saúde); e do segmento da Sociedade Civil: Vera Lucia Nogueira e 
Silvia Mayumi Shinkai de Oliveira (Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento – ASSEMAE) e Alexandre Luis Almeida Vilella (Federação das Industrias – 
FIESP). Destes membros presentes, 14 possuem direito a voto, perfazendo um total de 31% 
dos membros em segunda chamada com direito a voto. O início da reunião deu-se pelo 
Secretário Executivo, Lupercio Ziroldo Antonio, do DAEE, que deu as boas-vindas aos 
presentes. O Secretário Executivo passa a palavra ao Presidente do CBH-TB e Prefeito 
Municipal de Sabino, Eder Ruiz Magalhães de Andrade, que após cumprimentar os 
membros, diz estar orgulhoso de presidir novamente a reunião do Comitê na sua cidade. 
Retomando a palavra o Secretário Executivo, iniciando a pauta da reunião coloca em 
discussão a Ata da Primeira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê 
Batalha de 2022, ocorrida em 27 de maio de 2022 e as Deliberações CBH-TB nºs 001, 002 e 
003/2022, documentos estes já enviados a todos os membros quando da convocação. Dada 
a palavra à Plenária, nenhum óbice foi aposto e então a Ata da Primeira Reunião Ordinária 
de 2022 e as Deliberações CBH-TB nºs 001, 002 e 003/2022 foram aprovadas por 
unanimidade. A seguir, dando sequência a pauta, o Secretário Executivo convida o 
Professor da Universidade de São Paulo – USP (campus São Carlos), Davi Gasparini 
Fernandes Cunha para apresentação do estudo sobre os fatores intervenientes na 
eutrofização do braço do Rio Tietê em Sabino. Com a palavra o professor fez uma ampla 
explanação, contextualizando e descrevendo o trabalho realizado desde a coleta, ensaios 
laboratoriais etc, o que culminou aos resultados do processo de eutrofização como tendo 
origem: 1) Fontes que potencialmente exacerbam o aporte de nitrogênio e fósforo ao braço 
do rio Tietê em Sabino/SP: a) Contribuição de montante – questão hidrodinâmica complexa; 
b) Cana de açúcar – importância de recuperação de APPs e medidas de proteção do solo; c) 
ETE Sabino – contribuição relativamente pequena, porém contínua; d) Confinamento 
existente – carga potencial imensa  caso haja vazamentos, infiltrações e lançamentos 
indevidos de resíduos. Para finalizar sua apresentação, relatou as conclusões do estudo 
para solução do problema da eutrofização em Sabino/SP no médio longo prazo: 1) Aumentar 
a circulação de água no braço do rio (diminuir o tempo de residência); 2) Recuperar mata 



ciliar, revitalizar tributários do braço e controlar captações irregulares de água; 3) Garantir 
práticas de proteção do solo, especialmente no início dos ciclos de plantio, quando o solo 
está mais exposto e recebe fertilizantes; 4) Avaliar a possibilidade de desassoreamento do 
braço; 5) Melhorar os serviços de saneamento (áreas rurais e urbanas no entorno de Sabino 
e à montante), inclusive a ETE de Sabino. Concluída a apresentação e aberta a palavra para 
Plenária, houve manifestações da coordenadora da CT/TE Grasiele Simplício Murari 
Rodrigues, do representante da CETESB de Marília Paulo Wilson Pires Camargo, dos 
representantes da Usina Lins Alex Pupin e Rodrigo Correa, e também da representante da 
PM de Sabino, Gislaine Pinto de Souza. Sanadas as dúvidas e questões levantadas, o 
Secretário Executivo agradeceu a explanação feita pelo professor da USP e salientou que o 
estudo será de grande valia para as ações a serem propostas para a melhoria dos recursos 
hídricos no trecho do rio que passa pelo município de Sabino. Dando sequência a pauta, 
passa a palavra para o Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do 
CBH/TB, Antonio Carlos Vieira, para apresentação da Deliberação CBH/TB nº 004/2022 que 
“Dispõe sobre aprovação o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha ano base 2021”. Destacou as conclusões e encaminhamentos 
apontados pela equipe técnica do CBH/TB, responsável pela elaboração do Relatório de 
Situação da UGRHI-16, que visa acompanhar o cumprimento das ações previstas no Plano 
de Bacia 2016-2027, onde foi apontada a continuidade do estado da “boa” qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas na UGRHI 16. No que tange a coleta, informou os índices 
de afastamento e tratamento de esgoto doméstico. Informou ainda que no quesito 
quantidade a condição da UGRHI é “boa”. Salientou a condição considerada “crítica” para o 
aumento na demanda subterrânea relacionada à abastecimento público, fato que aponta 
para a necessidade de monitoramento periódico. Ressaltou que os encaminhamentos 
apontados no Relatório de Situação retratam a importância dos investimentos na 
preservação e conservação dos recursos hídricos, conforme ações previstas no Plano da 
Bacia Hidrográfica Tietê Batalha 2016-2027 – PBH/TB e o cumprimento dos PA/PIs 
quadrienais. Após as explanações, foi colocada em votação a Deliberação CBH/TB nº 
004/2022 que “Dispõe sobre aprovação o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha ano base 2021”, que sem nenhuma objeção foi 
aprovada por unanimidade. Retomando, com a palavra o Coordenador da CT/PA, apresenta 
a Deliberação CBH/TB nº 005/2022 que “Dispõe sobre aprovação da Revisão IV do Plano de 
Ação e Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-
2023”. No decorrer da apresentação ressalta que o PA/PI 2020/2023 do CBH/TB, foi 
revisado após as hierarquizações feitas no ano de 2022, sendo que não houve alterações na 
destinação dos recursos para as ações aprovadas para o quadriênio. Findada a 
apresentação da Deliberação CBH/TB nº 005/2022, o Secretário Executivo abre a palavra 
para manifestações. Não havendo nenhum óbice ou intervenção, a Deliberação CBH/TB nº 
005/2022 que “Dispõe sobre aprovação da Revisão IV do Plano de Ação e Programa de 
Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023” foi aprovada por 
unanimidade. Na sequência da pauta o Coordenador da CT/PA, apresenta para a Plenária a 
Deliberação CBH/TB nº 006/2022 que “Dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à 
indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO, referentes ao ano de 
2023”. Inicia informando que o conteúdo da Deliberação foi resultado do trabalho feito pelas 
Câmaras Técnicas e a Minuta do documento foi enviada a todos os membros juntamente 
com a Convocação, destacando que não houve nenhuma proposta de emenda à 
Deliberação, a não ser as exigidas por conta do novo Manual de Procedimentos 
Operacionais do FEHIDRO, aprovado em outubro de 2022. No decorrer da apresentação, 
destacou os principais Artigos, como o Artigo 3º que estabelece os prazos para 
preenchimento, protocolos e análises, ressaltando que as datas devem ser devidamente 
respeitadas. Continuando, 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. Em seguida, apontou o Artigo 5º, onde consta o quadro do PA/PI 
2020/2023 com os recursos disponíveis para cada sub PDC. Para concluir, o Coordenador 



da CT/PA destaca o Artigo 8º que se refere aos impedimentos para pleitear recursos no 
âmbito do Comitê. Retomando a palavra, o Secretário Executivo, Lupercio Ziroldo Antonio, 
coloca em votação abrindo a palavra aos presentes. Sem óbices da Plenária, a Deliberação 
CBH/TB nº 006/2022 que “Dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para 
obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO, referentes ao ano de 2023”, é 
aprovada pela unanimidade dos plenário. Continuando a pauta, o Secretário Executivo do 
Comitê, apresentou na integra a Minuta de 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” pedindo aos 
membros que agendem as datas descritas para estarem integrados nos trabalhos do Comitê 
e não perderem os prazos estipulados para apresentação das solicitações para 
hierarquização FEHIDRO 2023, e da eleição e posse do biênio março/2023 – março/2025 
dos membros do CBH/TB. Na sequência, Lupercio Ziroldo Antonio abriu a palavra para 
manifestações dos presentes. Não havendo manifestação a 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, CBH-TB, para ações e atividades a serem desenvolvidas no 
ano de 2023” foi aprovada sem óbices. Findada a pauta, o Presidente do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha deu por encerrada a 2ª Reunião Ordinária do CBH/TB no ano 
de 2022 sendo que o resumo da presente Ata será publicado no Diário Oficial do Estado, 
juntamente com a Deliberação CBH/TB nº 004/2022 que “Dispõe sobre aprovação do 
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha ano 
base 2021”, Deliberação CBH/TB nº 005/2022 que “Dispõe sobre aprovação da Revisão IV 
do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – 
PA/PI 2020-2023”, Deliberação CBH/TB nº 006/2022 que “Dispõe sobre Diretrizes e Critérios 
visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO, referentes 
ao ano de 2023”, 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, CBH-TB, para ações e 
atividades a serem desenvolvidas no ano de 2023”. Dos documentos publicados, serão 
enviadas cópias aos membros da Plenária deste Comitê para aprovação na próxima 
Reunião. 
 
 
 
 
 
 


