
Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 
no ano de 2019, de 09 de dezembro de 2019, resumo publicado no Diário Oficial do Estado em 18 de dezembro de 2019. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h00 em segunda 
chamada, no Auditório do DAEE, sito Av. Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, 
compareceram os membros que compõem a Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Tietê Batalha para a realização da 3ª Reunião Ordinária de 2019 do CBH/TB. Estiveram 
presentes vinte e quatro membros, sendo nove Prefeitos representando o segmento 
Municípios, com nove titulares, à saber: Vlademir Antonio Adabo (Prefeito Municipal de 
Borborema), Bruno Floriano de Oliveira (PM Guaiçara), Claudio José da Trindade (Prefeito 
Municipal de Guarantã), Edgar de Souza (Prefeito Municipal de Lins), Cesar Henrique da 
Cunha Fiala (PM Pirajuí), Adilson Brumati (Prefeito Municipal de Pongaí), Carolina A. de 
Sousa Veríssimo (Prefeita Municipal de Reginópolis), Eder Ruiz Magalhães de Andrade 
(Prefeito Municipal de Sabino) e Benedito José Ribeiro (Prefeito Municipal de Uru); cinco 
membros representando o segmento Estado, sendo três titulares, a saber: Lupercio Ziroldo 
Antonio (DAEE), Habib Georges Neto (Secretaria Estadual de Logística e Transporte), e 
Graziela Gomes Silveira Scardovelli (Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente); e dois 
suplentes, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE) e Ana Maria de Godoy Teixeira (CBRN); e 
dez membros representando o segmento Sociedade Civil, sendo oito titulares, à saber: 
Antonio Vicente Moscogliato (DAE Bauru), Vera Lucia Nogueira (ASSEMAE), Argemiro Leite 
Filho (Sindicato Rural de Cafelândia), Claudio Bedran (Planeta Verde), Luiz Aparecido da 
Silva (SOS Rio Dourado), Larissa Javarotti de Oliveira (CREA), Francisco Yutaka Kurimori 
(SENAG) e Nelson Luiz da Silva (ABES); e dois suplentes, à saber: Débora Riva Tavanti 
Morelli (CIESP) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos membros citados, o quórum para 
votação correspondeu à 49% do total de membros com direito a voto em segunda chamada. 
Dos membros convocados para a reunião, justificou a ausência, do segmento do Estado, 
Márcia Cristina Cury Bassoto e Márcia Fortini de Almeida (da Secretaria da Saúde) e Mario 
Sergio Rodrigues (Fundação Florestal), e do segmento da Sociedade Civil, Mercia Maria de 
Almeida (ACIFLORA). O início da Reunião deu-se pela composição da Mesa Diretora com 
os seguintes membros: Eder Ruiz Magalhães de Andrade, Prefeito Municipal de Sabino e 
Presidente do Comitê, Argemiro Leite Filho, do Sindicato Rural de Cafelândia e Vice 
Presidente do Comitê, e Lupercio Ziroldo Antonio, do DAEE e Secretário Executivo do 
Comitê. Iniciando a reunião, o Secretário Executivo do Comitê, Lupercio Ziroldo Antonio deu 
boas vindas aos membros do Comitê e demais participantes e passou a palavra ao 
Presidente do Comitê. Com a palavra para abrir a reunião, o Prefeito Municipal de Sabino, 
cumprimentou inicialmente todos os presentes e disse da importância da reunião, 
destacando o principal item de pauta que trata das diretrizes e critérios para apresentação 
de projetos FEHIDRO no ano de 2020. O Presidente do CBH/TB aproveita para dizer da 
situação do Rio Tietê, principalmente na região da sua cidade, Sabino, que com as chuvas 
de verão tem agravado o aparecimento de algas, problema este que é frequente. Em 
seguida passa a palavra para o Vice Presidente do Comitê, Argemiro Leite Filho que 
enalteceu o trabalho do Comitê e agradeceu a presença de todos. A palavra retorna ao 
Secretário Executivo do Comitê, Lupercio Ziroldo Antonio que dá início a pauta da plenária 
colocando em discussão a Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Tietê Batalha de 2019, ocorrida em 16 de setembro de 2019, assim como a 
Deliberação CBH-TB nº 006/2019, 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 Extraordinária de 2019 e a Deliberação CBH/TB nº 006/2019 foram 
aprovadas por unanimidade. Dando sequência a pauta, o Secretário Executivo passa a 
palavra para o Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, Antonio 
Carlos Vieira, para a apresentação da Deliberação CBH/TB nº 007/2019 que “Dispõe sobre 
aprovação do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê 
Batalha – 2020/2023”. Com a palavra, o Coordenador da CT/PA, Antonio Carlos Vieira, 
demonstrou na íntegra o resultado do PA/PI 2020/2023 do CBH/TB, objeto da reunião da 
Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH/TB ocorrida em 08/10/2019. Após 
apresentação da Deliberação CBH/TB nº 007/2019, o Secretário Executivo abre a palavra 



para manifestações da plenária. Não havendo nenhum óbice, a Deliberação CBH/TB nº 
007/2019 que “Dispõe sobre aprovação do Plano de Ação e Programa de Investimentos da 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020/2023” foi aprovada por unanimidade. Na 
sequência, ainda com a palavra após solicitação do Secretário Executivo, o Coordenador da 
CT/PA apresentou a Minuta de Deliberação CBH/TB nº 008/2019 que “Dispõe sobre 
Diretrizes e Critérios visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do 
FEHIDRO (compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), referentes 
ao ano de 2020”, 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 até o início da reunião, prazo regimental, 
não houve nenhuma proposta de emenda à Deliberação. No decorrer da apresentação, 
destacou os principais Artigos e as alterações apostas pelas CTs, 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 que 
atende o que determina a Deliberação CRH nº 188, conforme segue: inciso I - máximo de 
25% para atendimentos das solicitações relacionadas à empreendimentos cuja proposta se 
enquadrem nos PDCs 1 e 2, desde que estejam devidamente inscritos no PBH/TB 2016-
2027; inciso II - mínimo de 60% para atendimentos das solicitações relacionadas à 
empreendimentos cuja proposta se enquadrem nos subPDCs priorizados para 
investimentos, inscritos no PBH/TB 2016-2027; e, por fim, inciso III - máximo de 15% para 
atendimento das solicitações relacionadas à empreendimentos cuja proposta não se 
enquadrem nos incisos I e II, desde que descritos no PBH/TB 2016-2027. Ressalta ainda, 
que conforme definido na reunião das Câmaras Técnicas, o quadro do PA/PI 2020/2023 com 
os recursos disponíveis para cada subPDC priorizado no PBH/TB 2016-2027 foi 
devidamente inserido nesse Artigo 5º da Deliberação. Continuando a explanação sobre os 
principais pontos da Deliberação, o Coordenador da CT/PA ressaltou os impedimentos de 
pleitear recursos no âmbito do Comitê, conforme descrito no Artigo 9º. Findada a 
apresentação da Deliberação, o Secretário Executivo abriu a palavra para manifestações 
dos presentes. Com a palavra o representante da SENAG, Francisco Yutaka Kurimori, 
questiona sobre os problemas das algas que se proliferam no Rio Tietê e pontua que 
acredita ser importante destinar recursos para um levantamento das causas do problema. O 
Secretário Executivo, em resposta ao questionamento, ressalta que a ONG SOS Rio 
Dourado findou no ano de 2018 o Relatório “Caracterização da Qualidade das Águas 
Superficiais da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha, Rio Tietê/SP”, onde apontou os fatores 
que levam ao agravante da proliferação das algas na região do CBH/TB. Ressalta que todos 
os empreendimentos voltados à melhoria das águas do Rio Tietê terão prioridade na 
hierarquização pelo Comitê. Ainda sobre o assunto em questão, solicita a palavra o 
representante da ABES, Nelson Luiz da Silva, dizendo conhecer o trabalho desenvolvido 
pela ONG SOS Rio Dourado e ressalta a importância da continuidade do trabalho 
aprofundando os estudos iniciados. Dando continuidade às discussões, com a palavra o 
representante do Instituto Planeta Verde, Claudio Bedran, questiona sobre o valor destinado 
para o item de Recomposição Florestal, argumenta ser pouco diante da grande demanda 
que a região requer. Respondendo o questionamento, o Secretário Executivo diz que todos 
os valores constantes no PA/PI são previstos e podem ser objeto de remanejamento e 
realinhamento se for de interesse do Comitê, e que nenhum projeto essencial deixará de ser 
hierarquizado pois os valores podem ser reajustados. Cessadas as discussões e não 
havendo mais contribuições, foi então aprovado pelos membros presentes a Deliberação 
CBH/TB nº 008/2019 que “Dispõe sobre Diretrizes e Critérios visando à indicação para 
obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO (compensação financeira e cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos), referentes ao ano de 2020”. Continuando a pauta, o 
Secretário Executivo apresentou na integra a Minuta de Deliberação CBH/TB nº 009/2019 
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 1º semestre 
de 2020” pedindo aos membros que agendem as datas descritas para estarem integrados 
nos trabalhos do Comitê e não perderem os prazos estipulados, em específico, na 
apresentação das solicitações para hierarquização. Na sequência, Lupercio Ziroldo Antonio 
abriu a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo manifestação a 
Deliberação CBH/TB nº 009/2019 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 1º semestre de 2020” foi aprovada sem óbices. Na sequência o Secretário 
Executivo passa para o último item de pauta que trata sobre a revisão do Estatuto do 
Comitê, revisão esta necessária principalmente pelas alterações feitas no Governo do 
Estado de São Paulo em suas pastas e respectivos representantes, por exemplo, onde 
houve fusão de várias Secretarias e extinção de alguns Órgãos Estaduais. Ressalta que os 
membros da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação aproveitaram o momento e 
discutiram amplamente várias alterações propostas na Minuta para aperfeiçoar o Estatuto, 
documento este cujo resultado foi enviado à todos os membros do Comitê juntamente com a 
convocação para esta reunião, salientando que até o início da reunião, prazo regimental, 
não houve nenhuma proposta de emenda à Minuta do Estatuto enviada. O Secretario 
Executivo inicialmente à explanação da nova configuração dos Estatutos do CBH-TB, 
destaca que conforme definido em Estatuto, alterações no mesmo só podem acontecer com 
2/3 dos membros presentes. Ressalta que o quórum não foi atingido, mas propõe que 
devido a não apresentação de propostas de emendas para a Minuta enviada a todos os 
membros, o plenário presente possa analisar as alterações apresentadas e após a 
discussão, referendar um novo escopo do Estatuto que seria enviado a todos os membros 
para nova analise e manifestação, com aprovação final na próxima Plenária. A proposta foi 
aceita pelos presentes e o Secretário Executivo passa a apresentar na integra a Minuta do 
novo Estatuto do CBH-TB destacando alterações no texto, artigos e incisos excluídos e 
inseridos no mesmo. Após conclusão da apresentação, e aberta a palavra ao plenário, a 
representante do CIESP, Débora Riva Tavante Morelli, pede alteração no Artigo 26, 
parágrafo 3º, dizendo a palavra Estatuto constar no plural e o CBH/TB possuir apenas um 
Estatuto. Feita a correção e não havendo mais questionamento a nova redação do Estatuto 
do CBH/TB, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos membros presentes. O Secretário 
Executivo reitera que reenviará aos membros ausentes a nova redação do Estatuto para que 
os mesmos analisem e referendem, e assim possamos ter o Estatuto homologado na 
próxima reunião plenária. Findada a pauta Lupercio Ziroldo Antonio agradeceu a presença 
dos membros e ressaltou aos municípios e ONGs que iniciem desde já o desenvolvimento 
do pleito para utilização dos recursos do FEHIDRO no ano de 2020, e colocou a Secretaria 
Executiva a disposição para esclarecer dúvidas que possam surgir. Na sequência, Argemiro 
Leite Filho, Vice Presidente do CBH/TB, agradece a presença dos membros, especialmente 
dos que compõem a Sociedade Civil. E finalmente o Prefeito Municipal de Sabino, 
Presidente do CBH/TB, agradece o apoio de todos, se fazendo presente nesta última 
reunião do ano de 2019. Finalizada a reunião, e nada mais havendo para ser tratado é 
encerrada a 3ª Reunião Ordinária de 2019, sendo em seguida lavrada a presente Ata pelo 
Secretário Executivo do CBH-TB, assinada e encaminhada em resumo para publicação no 
Diário Oficial do Estado, juntamente com as Deliberações CBH/TB nº  007/2019 que “Dispõe 
sobre aprovação do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do 
Tietê Batalha – PA/PI 2020/2023”; CBH/TB nº 008/2019 que “Dispõe sobre Diretrizes e 
Critérios visando à indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO 
(compensação financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), referentes ao ano de 
2020”; e CBH/TB nº 009/2019 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 1º semestre de 2020”; destacando ainda que todos os documentos 
publicados, deverão ser enviados em cópia aos componentes do CBH/TB para aprovação 
na próxima Reunião Plenária. 


