Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha
no ano de 2020, ocorrida em 27 de novembro de 2020, resumo publicado no DOE em 08 de dezembro de 2020.
Em vinte e sete de novembro do ano de dois mil e vinte, às 10h00, por videoconferência,
reuniram-se os membros que compõem a Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê
Batalha para a realização da 2ª Reunião Ordinária de 2020 do CBH/TB. Compareceram
vinte e seis membros, sendo oito Prefeitos representando o segmento Municípios, com oito
titulares, à saber: Vlademir Antonio Adabo (Prefeito Municipal de Borborema), Lairto Luiz
Piovesana Filho (Prefeito Municipal de Itajobi), Akio Marsuura (Prefeito Municipal de Lins),
Toshio Toyota (Prefeito Municipal de Novo Horizonte), 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 Alcemir Cássio Gréggio (Prefeito
Municipal de Urupês); cinco membros representando o segmento Estado, sendo quatro
titulares, a saber: Lupercio Ziroldo Antonio (DAEE), Flavia Vasconcellos Figueiredo
(CETESB), Graziela Gomes Silveira Scardovelli (Secretaria de Infra Estrutura e Meio
Ambiente) e Claudia A. Macedo Reis (Fundação Florestal); e um suplente, a saber: Antonio
Carlos Vieira (DAEE); e treze membros representando o segmento Sociedade Civil, sendo
nove titulares, à saber: Antonio Vicente Moscogliato (DAE Bauru), Vera Lucia Nogueira
(ASSEMAE), Argemiro Leite Filho (Sindicato Rural de Cafelândia), Thaisa Helena Serpa
(Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva), Luiz Aparecido da Silva
(SOS Rio Dourado), Mércia Maria de Almeida (ACFLORA), Larissa Javarotti de Oliveira
(CREA/SP), Francisco Yutaka Kurimori (SENAG) e Nelson Luiz da Silva (ABES), e quatro
suplentes, à saber: Silvia Mayumi Shinkai de Oliveira (ASSEMAE), Fernanda H. Passolongo
Barbieri (SIAESP), Danielle Ferreira da Silva (FPTE) e Gelson Pereira da Silva (SENAG).
Justificaram suas ausências, Marcel Bonini (Coordenadoria de Biodiversidade e
Fiscalização), Márcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde) e Vanilson Fickert
Graciose (Secretaria de Turismo), todos do segmento do Estado. Dos membros citados,
vinte e três estavam aptos a votar, correspondendo a 51% do total de membros com direito a
voto. O início da reunião deu-se pelo Presidente do CBH/TB, Eder Ruiz Magalhães de
Andrade, Prefeito Municipal de Sabino, que reassumiu a presidência após findado o período
eleitoral. Cumprimentou os presentes desejando uma ótima reunião que acontece por
videoconferência devido ao estado de pandemia em que o país se encontra. Ressaltou que
por estar em trânsito talvez tenha a conexão oscilando, mas que estará presente em todo o
transcorrer da reunião. Em seguida passou a palavra ao Vice Presidente do Comitê,
Argemiro Leite Filho, do Sindicato Rural de Cafelândia, que cumprimentou os membros e
desejou uma ótima reunião plenária. Na sequência, passou a palavra para o Secretário
Executivo do Comitê, Lupercio Ziroldo Antonio que após cumprimentar todos os
participantes, comunicou inicialmente que a plenária por videoconferência está sendo
gravada e solicitou que para um melhor aproveitamento da reunião, todos mantenham
câmara e microfone desligados e qualquer pronunciamento pode ser solicitado pelo “chat”
ou com a mão digital que existe na plataforma adotada, sendo que ambas ações estão
sendo monitoradas pela equipe de apoio da Secretaria Executiva, e assim a palavra será
passada ao solicitante no momento oportuno. Todos os participantes concordam e cumprem
o solicitado. Assim, o Secretário Executivo dá início à reunião comunicando preliminarmente
que conforme estabelecido no Estatuto do Comitê, a plenária deveria se reunir
ordinariamente três vezes no ano, mas que no entanto devido a situação de pandemia e o
atraso no acontecimento da primeira reunião ordinária, excepcionalmente no ano de 2020 o
colegiado terá apenas duas reuniões ordinárias. Iniciando a pauta da reunião o Secretário
Executivo coloca em discussão a Ata da Primeira Reunião Ordinária do Comitê da Bacia
Hidrográfica Tietê Batalha de 2020, ocorrida em 17 de julho de 2020 e as Deliberações
CBH-TB nºs 001, 002, 003, 004 e 005/2020, 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 2020 e as Deliberações CBH-TB nºs 001, 002,
003, 004 e 005/2020 foram aprovadas por unanimidade. A seguir, dando sequência a pauta,
o Secretário Executivo apresentou duas Deliberações que foram necessárias a elaboração

“ad referendum”. Salientou que os dois documentos foram enviados juntamente com a
convocação e passou a discorrer sobre elas. Deliberação CBH/TB nº 006/2020 “ad
referendum” de 27 de agosto de 2020 que “Dispõe sobre ajuste no Plano de Aplicação de
Recursos da Cobrança para o exercício 2020 no âmbito da UGRHI-16”. Após apresentação
e explanação da Deliberação, o Secretário Executivo, abriu para manifestação dos
membros. Não havendo manifestações, a Deliberação CBH/TB nº 006/2020 que “Dispõe
sobre ajuste no Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2020 no
âmbito da UGRHI-16” foi aprovada pela unanimidade sem óbices ou complementações. Em
continuidade, o Secretário Executivo apresentou a Deliberação CBH/TB nº 007/2020 “ad
referendum” de 28 de agosto de 2020, que “Dispõe sobre ajuste na Deliberação CBH/TB nº
005/2020 que hierarquizou os recursos do FEHIDRO referente ao ano 2020”. Aberta a
palavra para manifestações e não havendo considerações, foi aprovada a Deliberação
CBH/TB nº 007/2020, que “Dispõe sobre ajuste na Deliberação CBH/TB nº 005/2020 que
hierarquizou os recursos do FEHIDRO referente ao ano 2020”. Dando sequência a pauta, o
Secretário Executivo apresenta a Deliberação CBH/TB nº 008/2020 que “Dispõe sobre
aprovação de Revisão II do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia
Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023”. Ressaltou que o PA/PI 2020/2023 do
CBH/TB, foi revisado após as hierarquizações feitas no ano de 2020, sendo que não houve
alterações na destinação dos recursos para as ações aprovadas para o quadriênio. Após
apresentação da Deliberação CBH/TB nº 008/2020, o Secretário Executivo abre a palavra
para manifestações. Não havendo nenhum óbice ou intervenção, a Deliberação CBH/TB nº
008/2020 que “Dispõe sobre aprovação de Revisão II do Plano de Ação e Programa de
Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023” foi aprovada por
unanimidade. Na sequência passou a palavra para o Coordenador da Câmara Técnica de
Planejamento e Avaliação – CT/PA, Antonio Carlos Vieira, para apresentar a Minuta de
Deliberação CBH/TB nº 009/2020 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 2021”. Com a
palavra, o Coordenador da CT/PA 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 a posteriori 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; inciso II - mínimo de 60% para atendimentos das solicitações
relacionadas à empreendimentos cuja proposta se enquadrem nos subPDCs priorizados
para investimentos; 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.
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 20162027 foi devidamente inserido nesse Artigo 5º da Deliberação. Para concluir, o Coordenador
da CT/PA salienta que os documentos listados nos anexos I e II da Deliberação devem ser
entregues em meio digital, devidamente assinados onde couber. 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 009/2020 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 2021”, é aprovada. Continuando a pauta, a palavra é dada novamente ao
Coordenador da CT/PA, Antonio Carlos Vieira para apresentação da Deliberação CBH/TB nº

010/2020 que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica
do Tietê Batalha 2020 - ano base 2019”. O coordenador da CT-PA relatou na íntegra as
considerações e encaminhamentos apontados pela equipe técnica do CBH/TB, responsável
pela elaboração do Relatório de Situação 2020 da UGRHI-16, que visa acompanhar o
cumprimento das ações previstas no Plano de Bacia 2016-2027. Destacou a continuidade da
“boa” condição de disponibilidade per capita, apesar do aumento gradativo da demanda. No
que tange a coleta, afastamento e tratamento de esgoto doméstico, informou a razoável
evolução dos indicadores de saneamento básico; tanto que na UGRHI o índice de coleta de
esgoto atingiu 99,4%, sendo que 92,2% do esgoto coletado recebe tratamento. Informou
ainda que a qualidade das águas superficiais na Bacia apresenta condição “boa” nos 9
pontos de monitoramento. Salientou a condição de “crítica” para o aumento na demanda
subterrânea relacionada à abastecimento público, fato que aponta para a necessidade de
monitoramento constante. Demonstrou por meio de gráficos, os investimentos na Bacia,
aplicados no desenvolvimento do PA/PI 2016-2019, período em que foram indicados 77
empreendimentos que totalizaram R$ 18,78 mil, com recursos oriundos da CFURH e da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos. 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 fiel cumprimento dos PA/PIs
quadrienais. Após as explanações, foi colocada em votação a Deliberação CBH/TB nº
010/2020 que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica
do Tietê Batalha 2020 - ano base 2019”, que sem nenhuma objeção foi aprovada por
unanimidade. Neste momento o Secretário Executivo convida a representante da Fundação
Florestal, Claudia A. Macedo Reis, que solicitou um espaço para apresentar aos membros
do CBH/TB a APA Estadual do Rio Batalha, Área de Proteção Ambiental Rio Batalha. Com a
palavra a representante da Fundação Florestal, que também é gestora da APA, agradece
primeiramente a Secretaria Executiva do Comitê por conceder o espaço para que ela
explanasse aos membros a importância da APA. Discorreu sobre a lei e decreto que
instituíram a Unidade de Conservação, assim como os municípios e área de abrangência.
Mostrou os objetivos e o Plano de Manejo que pode ser utilizado como ferramenta de
consulta de todos os membros interessados. Concluída a apresentação, a gestora da APA
Rio Batalha se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos e dúvidas, deixando o
link para acesso ao Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Rio Batalha e seus
contatos. Retomando a palavra o Secretário Executivo agradece a apresentação da Claudia
Macedo Reis dizendo se tratar de um assunto de interesse do Comitê. Dando continuidade a
reunião, o Secretário Executivo do Comitê, aponta que devido a uma demanda do programa
ProComitês da ANA (Agência Nacional de Águas), o CBH-TB desenvolveu um Plano de
Comunicação para ser implantado na UGRHI-16. Nesse sentido passa a palavra para
Rafaela Trivilin do DAEE que deve auxiliar nos trabalhos de comunicação da Secretaria
Executiva do Comitê. Com a palavra, a representante do DAEE se apresenta e faz uma
breve explanação sobre o Plano de Comunicação do CBH/TB. Discorre sobre os objetivos,
público alvo, plano de ações e prazos, destacando a reformulação e modernização do
logotipo e do site do Comitê, assim como a implementação das redes sociais, boletim
informativo, material de divulgação e mobilização social. Findada a apresentação o
Secretário Executivo abre a palavra para que os membros se manifestem. Após elogios e
manifestações favoráveis o Plano de Comunicação do CBH/TB é aprovado pela plenária,
sendo que deverá ser Anexo da Deliberação CBH/TB nº 012/2020 que “Dispõe sobre a
aprovação do Plano de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha”.
Continuando a pauta, o Secretário Executivo apresentou na integra a Minuta de Deliberação
CBH/TB nº 011/2020 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 2021” pedindo aos membros que agendem as datas
descritas para estarem integrados nos trabalhos do Comitê e não perderem os prazos
estipulados, em específico, na eleição no membros para o biênio março/2021, março/2023 e
na apresentação das solicitações para hierarquização FEHIDRO 2021. Na sequência,

Lupercio Ziroldo Antonio abriu a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo
manifestação a Deliberação CBH/TB nº 011/2020 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 2021” 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 2020, que aconteceu por
videoconferência. O resumo da presente Ata será publicado no Diário Oficial do Estado,
juntamente com a Deliberação CBH/TB nº 006/2020 que “Dispõe sobre ajuste no Plano de
Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2020 no âmbito da UGRHI-16”, a
Deliberação CBH/TB nº 007/2020 que “Dispõe sobre ajuste na Deliberação CBH/TB nº
005/2020 que hierarquizou os recursos do FEHIDRO referente ao ano 2020”, a Deliberação
CBH/TB nº 008/2020 que “Dispõe sobre aprovação de Revisão II do Plano de Ação e
Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023”,
Deliberação CBH/TB nº 009/2020 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 2021”,
Deliberação CBH/TB nº 010/2020 “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha 2020 - ano base 2019”, Deliberação CBH/TB nº
011/2020 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 2021” e Deliberação CBH/TB nº 012/2020 que “Dispõe sobre a aprovação do
Plano de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha”. Dos documentos
publicados, serão enviadas cópias aos membros da Plenária deste Comitê para aprovação
na próxima Reunião.

