Ata da Primeira Reunião Ordinária de Posse do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha
no ano de 2021, de 22 de fevereiro de 2021, resumo publicado no Diário Oficial do Estado em 05/03/2021.

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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 1ª Reunião Ordinária de Posse do
CBH/TB. Estiveram presentes cinquenta membros, sendo treze Prefeitos representando o
segmento Municípios, com nove titulares, à saber: Vladmir Antonio Adabo (Prefeito
Municipal de Borborema), Taís Fernanda Maimoni Contieri Santana (Prefeita Municipal de
Cafelândia), Bruno Floriano de Oliveira (Prefeito Municipal de Guaiçara), Vladimir do Carmo
Reggiani (Prefeito Municipal de Itápolis), Marcio Perpetuo Augusto (Prefeito Municipal de
Marapoama), Cesar Henrique da Cunha Fiala (Prefeito Municipal de Pirajuí), Artur Manoel
Nogueira Franco (Prefeito Municipal de Promissão), Eder Ruiz Magalhães de Andrade
(Prefeito Municipal de Sabino) e Alcemir Cássio Gréggio (Prefeito Municipal de Urupês); e
quatro suplentes, a saber: Antônio Carlos de Mattos Santos (Prefeito Municipal de Dobrada),
Cássio Roberto Bertelli (Prefeito Municipal de Elisiário), Sidiomar Ujaque (Prefeito Municipal
de Itajobi) e Josemar Francisco de Abreu (Prefeito Municipal de Sales); outras cinco
Prefeituras Municipais tiveram representação, sendo elas: Prefeitura Municipal de Bauru,
Prefeitura Municipal de Ibirá, Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Prefeitura Municipal de
Taquaritinga e Prefeitura Municipal de Jaci; vinte e dois membros representando o segmento
da Sociedade Civil, sendo quatorze titulares, à saber: Allyson Gabriel Paes de Lira Rozeno
(Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins), Cláudio Bedran (Planeta Verde),
Antonio Vicente Moscogliato (Departamento de Água e Esgoto de Bauru), Vera Lúcia
Nogueira (ASSEMAE), Argemiro Leite Filho (Sindicato Rural de Cafelândia), Alexandre Luis
Almeida Vilella (FIESP), Roberto Silva (ÚNICA), Luiz Aparecido da Silva (SOS Rio Dourado),
Carlos Alberto Ferreira Rino (Fórum Pró Batalha), Mércia Maria de Almeida (ACIFLORA),
Larissa Javarotti de Oliveira (CREA / SP), Francisco Yutaka Kurimori (Senag), Vicente
Guereschi (ADENOVO) e Nelson Luiz da Silva (ABES); e oito suplentes, à saber: Danielle
Ferreira da Silva (Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins), Carlos Augusto
Bellintani (Planeta Verde), Ana Carolina Passi Zammataro (Departamento de Água e Esgoto
de Bauru), Silvia Mayumi Shinkai de Oliveira (ASSEMAE), Marcelo Castro Junqueira
(Sindicato Rural de Lins), André Elia Neto (SIFAESP), Isaura Aparecida Toloy (ACIFLORA) e
Felippe Sakamoto de Miranda (UDOP); quinze membros representando o segmento do
Estado, sendo oito titulares, à saber: Lupercio Ziroldo Antonio (DAEE), Flávia Vasconcellos
Figueiredo (CETESB), Marcel Bonini (CFB), Everton Marquezini (SABESP), Marco Aurélio
Parolin Beraldo (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento), Márcia Cristina Cury
Bassoto (Secretaria Estadual de Saúde), Graziela G. Silveira Scardovelli (Secretaria
Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente) e Cláudia Anastácio Macedo Reis (Fundação
para Cons. e a Produção Florestal do Estado de São Paulo); e sete suplente, à saber:
Antonio Carlos Vieira (DAEE), José Murilo Martin Nano (CFB), Milthes Sperandeo Pereira
(SABESP), Renato Theodoro Delgado (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento),
Telma Biselli de Lourenço (Secretaria Estadual da Educação), José Ezequiel Santana
(Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente), Inês Cechin (UNESP). Dos
membros citados, trinta e oito estavam aptos a votar, correspondendo a 84% do total de
membros com direito a voto. O início da Reunião Ordinária de Posse deu-se pelo Prefeito do
Município de Sabino e Presidente do Comitê, Eder Ruiz Magalhães de Andrade, que saudou
a todos os participantes, lamentou o momento que estamos passando devido a pandemia
que assola o país, e aproveitou para destacar aos presentes, em especial aos novos
prefeitos, sobre o prazo do protocolo de projetos para utilização dos recursos do FEHIDRO
no ano de 2021, que se inicia na data de hoje e se finda na próxima sexta feira, dia 26. Na
sequência, passou a palavra para o Secretário Executivo Lupercio Ziroldo Antonio que deu
início a Reunião, explicando que foram convidados os membros atuais do Comitê assim
como os novos membros indicados para o novo biênio, pois até o ato de posse a plenária
deve aprovar assuntos relativos ao biênio março/2019 – março/2021. Iniciando a pauta, o
Secretário Executivo coloca em discussão a Ata da Segunda Reunião Ordinária de 2020 e

as Deliberações CBH/TB nºs 006, 007, 008, 009, 010, 011 e 012/2020, ressaltando que
cópia do documento foi enviado aos membros da Plenária juntamente com a Convocação
para esta Reunião. Dada a palavra ao plenário, nenhum óbice foi aposto e então a Ata da
Segunda Reunião Ordinária de 2020 e as Deliberações CBH/TB nºs 006, 007, 008, 009, 010,
011 e 012/2020, foram aprovadas por unanimidade. Na sequência apresentou a Deliberação
CBH/TB nº 001/2021, que “Dispõe sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da
Cobrança para o exercício 2021 no âmbito da UGRHI-16”. Após explanação da Deliberação
na íntegra, o Secretário Executivo coloca a palavra aberta à plenária e não havendo
manifestações a Deliberação CBH/TB nº 001/2021, que “Dispõe sobre a aprovação do Plano
de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2021 no âmbito da UGRHI-16”, foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta o Secretário Executivo fez uma
breve apresentação aos participantes sobre o histórico do CBH/TB e o que foi e está sendo
desenvolvido ao longo de 24 anos de existência, inclusive as metas futuras já deliberadas.
Na sua fala, mostrou que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha está localizado
em uma posição estratégica do território do Estado de São Paulo e que possui o
compromisso de proteger os recursos hídricos, mantendo a qualidade da água nos 36
municípios que compõem a Bacia referente à UGRHI 16. Enalteceu os avanços alcançados
na área de saneamento básico, em especial no que se refere à coleta, afastamento e
tratamento de esgoto sanitário doméstico produzido, abastecimento público de água potável
e coleta e disposição final do lixo urbano. O Secretário Executivo ressaltou ainda em sua
explanação a ação conjunta dos três segmentos constituídos no plenário do Comitê na
consolidação dos 370 empreendimentos hierarquizados nestes 24 anos onde foram
aplicados recursos financeiros no montante de R$ 45 milhões através do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos – FEHIDRO. Retomando a pauta que aponta para o item da posse dos
membros e Diretoria do Comitê, o Secretário Executivo apresentou o resultado das
indicações de composição do novo Plenário, para o biênio março 2021 a março 2023 e
nominou: membros do segmento dos Municípios, a saber: 15 membros titulares - prefeitos
das cidades de Bauru, Borborema, Cafelândia, Guaiçara, Ibirá, Itápolis, Marapoama, Novo
Horizonte, Pirajuí, Pongaí, Promissão, Sabino, Taquaritinga, Uru e Urupês; 21 membros
suplentes – prefeitos das cidades de: Adolfo, Agudos, Avaí, Bady Bassitt, Balbinos, Dobrada,
Elisiário, Guarantã, Irapuã, Itajobi, Jaci, Lins, Matão, Mendonça, Nova Aliança, Piratininga,
Potirendaba, Presidente Alves, Reginópolis, Sales e Santa Ernestina; membros do 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 de 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), Única (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; membros do segmento do
Estado, a saber: DAEE, Cetesb, CFB, Sabesp, DER, Departamento Hidroviário, Comando
de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Turismo, Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Regional, Secretaria Estadual da Educação, Secretaria
Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Unesp e Fundação para Cons. e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo. Não havendo nenhuma objeção, o Secretário Executivo
Lupércio Ziroldo Antonio passa a palavra ao Presidente do Comitê, Eder Ruiz Magalhães de
Andrade, que formaliza a composição do plenário para o biênio 2021/2023, empossando os
novos membros, seguido de um gesto simbólico de uma salva de palmas. Novamente com a
palavra, o Secretário Executivo passa às indicações de cada segmento para a Diretoria do
CBH/TB. O segmento dos Municípios indicou o Prefeito Municipal de Sabino e atual
Presidente do Comitê, Eder Ruiz Magalhães de Andrade, novamente à Presidência; o
segmento da Sociedade Civil indicou Cláudio Bedran, do Instituto de Educação e Pesquisa

Ambiental Planeta Verde à Vice Presidência; e o segmento do Estado indicou o atual
Secretário Executivo Lupércio Ziroldo Antonio, do DAEE, novamente à Secretaria Executiva.
Dado o consenso estabelecido, a nova Diretoria também é empossada por unanimidade
pela Plenária. Em seguida, o Secretário Executivo homologa as Câmaras Técnicas e Grupos
Técnicos do Comitê. Para a CT-PA (Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação) o
segmento do Estado indicou 6 representantes, a saber: DAEE, Cetesb, CFB, Sabesp,
Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Estadual de Saúde; o
segmento dos Municípios indicou 6 representantes, a saber: Prefeitura Municipal de
Borborema, Prefeitura Municipal de Lins, Prefeitura Municipal de Marapoama, Prefeitura
Municipal de Pirajuí, Prefeitura Municipal de Taquaritinga, Prefeitura Municipal de Urupês; e
o segmento da Sociedade Civil indicou outros 6 representantes, a saber: Fiesp, Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, Planeta Verde, SOS Rio Dourado, Fórum Pró
Batalha e CREA/ SP. Para a CT-SA (Câmara Técnica de Saneamento) o segmento do
Estado indicou 5 representantes, a saber: DAEE, CETESB, Fundação para Conservação e a
Produção Florestal, SABESP E Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento; o
segmento dos Municípios indicou 5 representantes, a saber: Prefeitura Municipal de
Guaiçara, Prefeitura Municipal de Itápolis, Prefeitura Municipal de Matão, Prefeitura
Municipal de Pongaí e Prefeitura Municipal de Promissão; o segmento da Sociedade Civil
indicou outras 5 representantes, a saber: ASSEMAE, Fundação Paulista de Tecnologia e
Educação de Lins, Departamento de Água e Esgoto de Bauru, SOS Rio Dourado e SENAG.
Para a CT-TE (Câmara Técnica de Desenvolvimento do Turismo e da Educação Ambiental o
segmento do Estado indicou 5 representantes, a saber: DAEE, Secretaria Estadual da
Educação, Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, Sabesp e
Secretaria Estadual de Turismo; o segmento dos Municípios indicou 5 representantes, a
saber: Prefeitura Municipal de Ibirá, Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, Prefeitura
Municipal de Piratininga, Prefeitura Municipal de Sabino e Prefeitura Municipal de Uru; o
segmento da Sociedade Civil indicou outros 5 representantes, a saber: Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins, SOS Rio
Dourado, ACIFLORA e ABES. Para o GT- Plano (Grupo Técnico de acompanhamento do
Plano de Bacia UGRHI-16), o segmento do Estado indicou 5 representantes, a saber: DAEE,
CETESB, CFB, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e Secretaria Estadual de
Saúde; o segmento dos Municípios indicaram 5 representantes, a saber: Prefeitura Municipal
de Bauru, Prefeitura Municipal de Ibirá, Prefeitura Municipal de Lins, Prefeitura Municipal de
Pongaí e Prefeitura Municipal de Urupês; o segmento da Sociedade Civil indicou outros 5
representantes, a saber: SOS Rio Dourado, FIESP, ADENOVO, SENAG e Fórum Pró
Batalha. Para o GT-Empeendimento (Grupo Técnico de acompanhamento de
empreendimentos de impactos ambientais UGRHI-16 o segmento do Estado indicou 3
representantes, a saber: DAEE, CETESB, CFB; o segmento dos Municípios indicaram 3
representantes, a saber: Prefeitura Municipal de Borborema, Prefeitura Municipal de
Cafelândia e Prefeitura Municipal de Taquaritinga; o segmento da Sociedade Civil indicou
outros 3 representantes, a saber: SOS Rio Dourado, Fórum Pró Batalha e Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação de Lins. O Secretário Executivo faz saber que a nova
composição será publicada em sua íntegra na Deliberação CBH/TB nº 002/2021 que “Dispõe
sobre a aprovação e posse de representantes dos segmentos: Municípios, Sociedade Civil e
Estado, para compor a Plenária, Câmaras Técnicas, Grupos Técnicos e Diretoria do CBH/TB
no biênio março/2021 – março/2023”. Na sequência, Lupercio Ziroldo Antonio aponta que
conforme já aprovado por este Comitê, na reunião de 09 de dezembro de 2019, está valendo
nosso último Estatuto revisado, que ora referendamos com os novos membros na presença
de mais de 2/3 do Plenário, sendo objeto da Deliberação CBH/TB nº 003/2021 que “Dispõe
sobre aprovação da revisão do Estatuto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha”.
Antes de passar a palavra aos membros da Diretoria que tomaram posse, o Secretário
Executivo reitera a importância da data de entrega do de protocolo dos projetos para
obtenção dos recursos do FEHIDRO, período de 22 à 26 de fevereiro de 2021, e ressalta
que neste ano será destinado aproximadamente o valor de 6 milhões para investimentos na
bacia. Na sequência, Lupercio Ziroldo Antonio comunica que em maio de 2021 haverá posse

do segmento Municípios na Plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e
destaca que para uma das onze vagas representadas pelo segmento Municípios, em uma
delas existe um revezamento entre os Comitês das Bacias Hidrográficas Tietê Batalha CBH/TB e Tietê Jacaré - CBH/TJ na titularidade e suplência e que neste ano o CBH/TB
indicará a ocupação da titularidade para ocupar a Plenária do CRH. Neste assunto, Lupercio
Ziroldo Antonio ressalta que comumente a indicação do Comitê é para seu Presidente do
Comitê, neste caso o Prefeito Municipal de Sabino, Eder Ruiz Magalhães de Andrade que se
colocou à disposição para recondução. Não havendo manifestação contrária, o Prefeito de
Sabino foi o indicado do CBH/TB para compor a Plenária do CRH representando o 7º Grupo,
neste próximo biênio como titular. O Secretário Executivo destaca ainda que, não apenas o
segmento dos Municípios possui representatividade no CRH, mas também o segmento da
Sociedade Civil está representado pelo Sr. Cláudio Bedran, do Instituto Planeta Verde, que
vem fazendo um ótimo trabalho. Em seguida, Lupercio Ziroldo Antonio inicia os
agradecimentos como membro reeleito para a composição da Diretoria do Comitê, como
Secretário Executivo. Agradece a confiança depositada pelos membros do Governo e por
todos que participam do CBH/TB, fundamentalmente os que estão desde a sua criação,
destacando a importância do trabalho desenvolvido para a manutenção da qualidade das
águas na região. Ressalta também que a Bacia vem sendo um grande exemplo para o
Estado, atingindo todas as metas e objetivos propostos, com uma representatividade muito
forte devido a quantidade e qualidade das águas, apontando para um grande avanço da
região. Estendendo os agradecimentos, Lupercio Ziroldo Antonio agradece aos membros
que atuam na Secretaria Executiva e que auxiliam para o bom funcionamento e sucesso do
Comitê. O Secretário Executivo passa a palavra ao Vice Presidente eleito Cláudio Bedran,
do Planeta Verde, que agradece os membros do CBH/TB e completa dizendo que está
pronto para trabalhar e ajudar o Comitê. Finaliza agradecendo ao segmento da Sociedade
Civil. Em seguida, com a palavra o Presidente do Comitê, Eder Ruiz Magalhães Andrade,
Prefeito de Sabino, agradece aos demais prefeitos por acordarem com sua reeleição e
estende seus agradecimentos ao corpo técnico da Secretaria Executiva, por oferecerem o
respaldo para que um bom trabalho seja desenvolvido. Aproveita para dizer que está pronto
para desempenhar sua função no CRH, ajudando a todos os Comitês. Nada mais para ser
tratado, dá-se por encerrada a 1ª Reunião Ordinária de Posse do CBH/TB no ano de 2021,
sendo em seguida lavrada a presente Ata e encaminhada em resumo para publicação no
Diário Oficial do Estado, juntamente com a Deliberação CBH/TB nº 001/2021 que “Dispõe
sobre a aprovação do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para o exercício 2021
no âmbito da UGRHI-16”, Deliberação CBH/TB nº 002/2021 que “Dispõe sobre a aprovação
e posse de representantes dos segmentos: Municípios, Sociedade Civil e Estado, para
compor a Plenária, Câmaras Técnicas, Grupos Técnicos e Diretoria do CBH/TB no biênio
março/2021 – março/2023” e Deliberação CBH/TB nº 003/2021 que “Dispõe sobre
aprovação da revisão do Estatuto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha”. Todos
os documentos publicados, deverão ser enviados em cópia aos componentes do CBH/TB
para aprovação na próxima Reunião Plenária.

