
Ata da Reunião Extraordinária do segmento da Sociedade Civil do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê-Batalha no ano de 2021 referente ao processo de eleição para o 
biênio março de 2021 a março de 2023, de 26 de janeiro de 2021, resumo publicado no Diário Oficial 

do Estado em 16/02/2021. 
  
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h, através da 
plataforma de videoconferência, Microsoft Teams, compareceram os membros do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da Reunião Extraordinária de Eleição 
do CBH/TB, segmento da Sociedade Civil. Estiveram presentes 15 membros do segmento, 
com 10 titulares à saber: Vera Lúcia Nogueira (Assemae), Argemiro Leite Filho (Sindicato 
Rural de Cafelândia), Roberto Silva (Única), Cláudio Bedran (Planeta Verde), Luiz Aparecido 
da Silva (SOS Rio Dourado), Mércia Maria de Almeida (Aciflora), Larissa Javarotti de Oliveira 
(Crea/SP), Francisco Yutaka Kurimori (Senag), Vicente Guereschi (Adenovo), Nelson Luiz 
da Silva (Abes); e 5 suplentes a saber: Ana Carolina Passi Zammataro (Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru), Silvia Mayumi Shinkai de Oliveira (Assemae), Fernanda H. 
Passolongo Barbieri (Siaesp), Danielle Ferreira da Silva (Fundação Paulista de Tecnologia e 
Educação de Lins), Gelson Pereira da Silva (Senag). Outras 4 entidades tiveram 
representação, sendo elas: Associação dos Fornecedores de Cana da Região de 
Catanduva, Fórum Pró Batalha, Sindicato Rural de Lins e UDOP. O início da Reunião 
Extraordinária deu-se com o Secretário Executivo, Lupércio Ziroldo Antônio agradecendo a 
presença de todos e salientando a importância da Reunião de eleição, a qual definirá a nova 
composição da plenária do Comitê para o biênio março 2021 a março 2023, também 
aproveitou para ressaltar a participação dos membros nas Reuniões. Após a apresentação 
inicial, Lupércio Ziroldo Antonio precisou ausentar-se, em razão de uma reunião marcada 
com a Secretaria da Fazenda, sendo assim, o Secretário Executivo delegou a Reunião aos 
integrantes da Secretaria Executiva, Antonio Carlos Vieira e Graziela Gomes Silveira 
Scardovelli, ambos do DAEE. Com a palavra, Antonio Carlos Vieira informou que de acordo 
com o Estatuto, as representações do segmento da Sociedade Civil estão assim definidas:  
2 representantes de universidades, institutos de ensino superior, entidades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e escolas técnicas profissionalizantes; 6 de usuários de água 
representados por entidades associativas; e 7 associações especializadas em recursos 
hídricos, entidades de classe, associações comunitárias e outras entidades não 
governamentais; somando assim 15 representantes para o segmento. Com a palavra, 
Argemiro Leite Filho, Vice Presidente do CBH/TB do Sindicato Rural de Cafelândia fez 
saudação a todos os presentes, justificando sua ausência no início da Reunião, em razão da 
dificuldade no acesso à videoconferência. Retomando a palavra, Antonio Carlos Vieira dá 
início ao processo eleitoral, apresentando a composição atual das instituições que compõe o 
segmento. A seguir, ocorreram as indicações dos membros no processo de composição do 
biênio março 2021 a março 2023, sendo definidos para o segmento da Sociedade Civil, a 
saber: para a categoria Universidades, institutos de ensino superior, entidades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e escolas técnicas profissionalizantes, a Fundação Paulista de 
Tecnologia e Educação - Lins e o Planeta Verde; para a categoria dos Usuários das águas 
representados por entidades associativas, o Departamento de Água e Esgoto de Bauru, 
Assemae, Sindicato Rural de Cafelândia, Associação dos Fornecedores de Cana da Região 
de Catanduva (titular), Sindicato Rural de Lins (suplente), Fiesp (titular), Sifaesp (suplente), 
Unica (titular) e Siaesp (suplente); para a categoria Associações especializadas em recursos 
hídricos, entidades de classe, associações comunitárias e outras entidades não 
governamentais, SOS Rio Dourado, Fórum Pró Batalha, Aciflora, Crea/SP, Senag, Adenovo 
(titular), Udop (suplente) e Abes. Para representar o segmento na diretoria do Comitê a ser 
empossada, o segmento indicou Cláudio Bedran do Instituto de Educação e Pesquisa 
Ambiental Planeta Verde. Em seguida, houve indicações para a composição das Câmaras 
Técnicas e Grupos Técnicos no segmento Sociedade Civil. Definiu-se na CT-PA: Fiesp, 
Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, Planeta Verde, SOS Rio Dourado, 
Fórum Pró Batalha e Crea/SP; na CT-SA: Assemae, Fundação Paulista de Tecnologia e 
Educação de Lins, DAE Bauru, SOS Rio Dourado e Senag; na CT-TE: Dae Bauru, Fundação 



Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, SOS Rio Dourado, Aciflora, Abes. No GT-Plano: 
SOS Rio Dourado, Fiesp, Adenovo, Senag, Fórum Pró Batalha; e no GT-Empreendimento: 
SOS Rio Dourado, Fórum Pró Batalha, Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de 
Lins. Antonio Carlos Vieira informa que a Secretaria Executiva entrará em contato com as 
entidades, solicitando indicação nominal dos membros, com prazo até 05 de fevereiro, pois 
os indicados tomarão posse na reunião já agendada para o dia 22 de fevereiro. Antonio 
Carlos Vieira encerra a Reunião agradecendo a presença de todos. Findada a pauta deu-se 
por encerrada a Reunião Extrordinária do CBH/TB do Segmento da Sociedade Civil no ano 
de 2021, que aconteceu por videoconferência. O resumo da presente Ata será publicado no 
Diário Oficial do Estado. 
 
 
 

  


