
Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê 
Batalha no ano de 2019, com destaque na pauta para a hierarquização de recursos do 
FEHIDRO 2019 – saldo remanescente, de 16 de setembro de 2019, resumo publicado no DOE em 24/09/2019. 

 
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 10h30, 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 1ª Reunião Extraordinária de 2019 do 
CBH/TB, tendo como principal item de pauta a hierarquização de recursos financeiros do 
FEHIDRO 2019 – saldo remanescente. Estiveram presentes vinte e quatro membros, sendo 
nove Prefeitos representando o segmento Municípios, com oito titulares, à saber: Vlademir 
Antonio Adabo (Prefeito Municipal de Borborema), Bruno Floriano de Oliveira (PM Guaiçara), 
Claudio José da Trindade (Prefeito Municipal de Guarantã), Toshio Toyota (Prefeito 
Municipal de Novo Horizonte), Cesar Henrique da Cunha Fiala (PM Pirajuí), Adilson Brumati 
(Prefeito Municipal de Pongaí), Carolina A. de Sousa Veríssimo (Prefeita Municipal de 
Reginópolis) e Eder Ruiz Magalhães de Andrade (Prefeito Municipal de Sabino); e um 
suplente à saber: Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis (Prefeito Municipal de Cafelândia); cinco 
membros representando o segmento Estado, sendo três titulares, a saber: Habib Georges 
Neto (Secretaria Estadual de Logística e Transporte), Marcia Cristina Cury Bassotto 
(Secretaria da Saúde), Graziela Gomes Silveira Scardovelli (Secretaria de Infra Estrutura e 
Meio Ambiente); e dois suplentes, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE) e José Ezequiel 
Santana (Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente); e dez membros representando o 
segmento Sociedade Civil, sendo seis 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) e 
Francisco Yutaka Kurimori (SENAG); e quatro suplentes, à saber: Silvia Mayumi Shinkai de 
Oliveira (ASSEMAE), Emerson Alves de Oliveira (SOS Rio Dourado), Dorival Coral (Fórum 
Pró Batalha) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos membros citados, o quórum para 
votação correspondeu à 44% do total de membros com direito a voto em segunda chamada. 
Dos membros convocados para a reunião, justificou a ausência, do segmento do Estado, 
Lupercio Ziroldo Antonio (DAEE) e Mario Sergio Rodrigues (Fundação Florestal). O início da 
reunião deu-se pela composição da Mesa Diretora com os seguintes membros: Argemiro 
Leite Filho, do Sindicato Rural de Cafelândia e Vice Presidente do Comitê, neste ato 
respondendo pela Presidência do CBH/TB em função da ausência do Presidente, Sr. 
Osvaldo Afonso Costa, Prefeito de Guaiçara, Claudio José Trindade, Prefeito de Guarantã, 
representando o segmento Municípios e Antonio Carlos Vieira, do DAEE, neste ato 
respondendo pela Secretaria Executiva do Comitê em razão da ausência justificada de 
Lupercio Ziroldo Antonio. Argemiro Leite Filho, inicialmente cumprimentou os membros 
presentes e ressaltou a importância desta Reunião, que irá tratar da hierarquização de 
propostas de empreendimentos FEHIDRO 2019 numa segunda etapa, utilizando o saldo 
remanescente de recursos financeiros deste exercício. Logo em seguida passou a palavra 
ao prefeito Claudio José Trindade que cumprimentou a todos e se colocou à disposição para 
ajudar no que for necessário para que o segmento dos Municípios eleja o novo presidente 
do Comitê, já que a vaga ficou em aberto com a saída do Prefeito de Guaiçara que ocupava 
a Presidência do CBH/TB desde março/2019. À seguir, foi passada a palavra à Antonio 
Carlos Vieira da Secretaria Executiva do Comitê que agradeceu a presença de todos e 
informou que o Presidente eleito pelo CBH/TB para o mandato no biênio 2019/2021, o 
Prefeito de Guaiçara, Osvaldo Afonso Costa, enviou documento à Secretaria Executiva 
solicitando cessão da sua designação na Diretoria deste Colegiado em razão do seu 
afastamento da Prefeitura por determinação do Tribunal Superior Eleitoral - TSE. O 
representante da Secretaria Executiva solicitou uma inclusão de pauta para informar sobre a 
necessidade de nova eleição e indicação de representante do segmento Municípios para 
ocupar a Presidência do Comitê no restante do mandato; assim orientou para que o 
segmento se reúna e entre seus pares eleja o novo Presidente. Em continuação, 
obedecendo a pauta, colocou em discussão a Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê 



da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha de 2019 ocorrida em 1º de julho de 2019, bem como das 
Deliberações CBH-TB nºs 002/2019 que dispõe sobre aprovação do Plano de Ações 
Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, 003/2019 
que aprovou o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Tietê 
Batalha 2019 - ano base 2018, 004/2019  que dispõe sobre a utilização dos recursos do 
FEHIDRO referente ao ano 2019 e 005/2019 que dispõe sobre diretrizes e critérios visando 
a indicação para obtenção de financiamento com recursos do FEHIDRO referente ao saldo 
remanescente do ano 2019; documentos estes já enviados a todos os membros quando da 
convocação para esta Reunião. Dada a palavra à plenária, nenhum óbice foi aposto e então 
a Ata da Segunda Reunião Ordinária de 2019 e as citadas Deliberações foram aprovadas 
por unanimidade. A seguir, dando sequência a pauta, o representante da Secretaria 
Executiva neste ato relatou a necessidade de reunião das Câmaras Técnicas do Comitê 
para discussão e elaboração de documentos de suma importância para o Colegiado no 
próximo quadriênio, especificamente para a elaboração de proposta para o Plano de Ações 
e Programa de Investimentos – PA/PI 2020-2023, sendo que este Plano servirá para orientar 
os investimentos de recursos do FEHIDRO no citado período, tanto que prevê a utilização 
dos recursos financeiros advindos para compensação financeira e royalties da geração de 
energia, bem como da cobrança pela utilização dos recursos hídricos. Fez saber que todas 
as ações priorizadas devem constar no Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-16 Tietê 
Batalha – PBH TB 2016-2027. Outro documento que deve ser elaborado pelas CTs e 
aprovado pela Plenária do Comitê é a Deliberação que dispõe sobre diretrizes e critérios 
para a utilização dos recursos do FEHIDRO no ano de 2020. Após, Antonio Carlos Vieira 
retorna à pauta e faz apresentação do Relatório Final acerca das solicitações ao FEHIDRO, 
referente ao saldo remanescente do ano de 2019, onde traz as indicações dos 
empreendimentos classificados e desclassificados. Fez referência à importância do trabalho 
desenvolvido pelas Câmaras Técnicas, que de forma minuciosa realiza as análises e 
hierarquização das propostas. Informou que foram protocoladas 14 solicitações junto a 
Secretaria Executiva e após análise das CTs foram desclassificadas 6 solicitações e as 
outras 8 solicitações foram classificadas, estando aptas para hierarquização pelo Colegiado. 
Continuando a apresentação, fez explanações dos motivos que levaram às 
desclassificações, sendo que estes proponentes tomadores receberam ofício com indicação 
dos motivos da desclassificação. Para as demais propostas, os proponentes tomadores 
também receberam ofício informando a classificação dos seus empreendimentos. O 
representante da Secretaria Executiva destaca neste exercício, a priorização dos recursos 
do FEHIDRO para a realização de obras e serviços, ficando para um plano secundário, 
investimento em estudos, planos e desenvolvimento de projetos. Em seguida, Antonio 
Carlos Vieira fez apresentação das solicitações classificadas e hierarquizadas, sendo 1 
enquadradas no PDC 1, inscritas no Plano de Ações e Programa de Investimentos - PA/PI 
2016-2019, a saber: 1) Regularização dos usos de recursos hídricos do Município de 
Dobrada / SP (PM Dobrada); outras 5 solicitações enquadradas nos PDCs 3, 4 e 5 inscritas 
no PA/PI 2016-2019, a saber: 1) Construção de Emissário de afastamento de Esgoto – 
Etapa I do Sistema de Tratamento de Esgoto de Cafelândia (PM Cafelândia); 2) Execução 
de Projeto Executivo dos Coletores de Esgoto Sanitário do Córrego Viradouro e Boa Vista 
situado no Município de Itápolis (SAAE Itápolis); 3) Projeto de Recuperação Florestal São 
Geraldo (Instituo Planeta Verde); 4) Melhorias das condições da rede de distribuição de 
água no Município de Borborema / SP – Fase I (PM Borborema); e 5) Ações de Combate à 
Perda de Água – Etapa I (PM Guarantã); e finalmente 2 solicitações enquadradas no PDC 8, 
inscrita no PA/PI 2016-2019, a saber: 1) Elaboração de Programa de Educação Ambiental 
no Município de Matão / SP (PM Matão); e 2) Projeto de Educação Ambiental do Município 
de Urupês “Caminho para um mundo sustentável” (PM Urupês). Após a apresentação das 
solicitações classificadas, Antonio Carlos fez breve relato sobre as 6 solicitações 
desclassificadas, explanando os motivos, sendo: 1) Obras de Estação Elevatória de Esgoto 
e Rede de Esgoto entre o CDHU Marapoama A e Avenida Consolação através do Anel 
Viário Pedro Antonio Escobosa Lopes na Bacia Tietê Batalha / Córrego Lagoa Sêca (PM 
Marapoama), por infringir as condicionantes impostas no Manual de Procedimentos 



Operacionais do FEHIDRO – MPO, item 2.3.2 – a.5: deixou de apresentar LP/LI emitida pela 
CETESB (exigência descrita no Certificado GRAPROHAB nº 165/2018); por conter erro no 
dimensionamento hidráulico; por divergências de elementos do projeto, planilha e descrição 
técnica (especificações do conjunto motobomba e tubos utilizados na rede); 2) Implantação 
de Galerias de Águas Pluviais em ruas do Município (PM Santa Ernestina), por infringir o 
Artigo 5º da Deliberação CBH/TB nº 005/2019, ou seja: objeto não previsto para 
financiamento no exercício 2019, conforme PA/PI 2016-2019; 3) Implantação de Estufa para 
produção de mudas nativas (PM Lins), por infringir o Artigo 5º da Deliberação CBH/TB nº 
005/2019, ou seja: objeto não previsto para financiamento no exercício 2019, conforme 
PA/PI 2016-2019; 4) Projeto de interligação de rede de água e reforma de reservatórios (PM 
Elisiário), por infringir o Artigo 5º da Deliberação CBH/TB nº 005/2019, ou seja: objeto não 
previsto para financiamento no exercício 2019, conforme PA/PI 2016-2019; 5) Projeto obra 
de Implantação e Construção do Reservatório Central do Sistema de Abastecimento Público 
do Município de Mendonça (PM Mendonça), por infringir o Artigo 5º da Deliberação CBH/TB 
nº 005/2019, ou seja: objeto não previsto para financiamento no exercício 2019, conforme 
PA/PI 2016-2019; 6) Projeto de Educação Ambiental “Águas de Borborema” (PM 
Borborema), por infringir o § 1º do Artigo 4º da Deliberação CBH/TB nº 005/2019 que limita 
em uma solicitação por proponente tomador neste período. Após finalizar a explanação do 
Relatório, informou sobre alteração nos valores FEHIDRO, mais precisamente no oriundo da 
compensação financeira e geração de royalties, que conforme Deliberação COFEHIDRO “ad 
referendum” nº 209/2019 de 02/09/2019 que ajustou os saldos referentes à compensação 
financeira de todos os Colegiados; para o TB, após a 1ª etapa de hierarquização o 
Colegiado apurou saldo de R$ 1.900.232,94, sendo que a Deliberação COFEHIDRO aponta 
saldo de R$ 2.190.360,02; desta forma, somado o valor de R$ 2.474.809,02 referente ao 
saldo dos recursos advindos da cobrança, temos disponibilidade no montante de R$ 
4.665.169,04. Resumo dos valores hierarquizados nesta etapa do FEHIDRO 2019, referente 
ao saldo remanescente, obedece rigorosamente as priorizações do PA/PI 2016/2019, bem 
como os percentuais estabelecidos pela Deliberação CRH nº 188, que impõe investimentos 
de até 25% do total disponível para os PDCs 1 e 2; o mínimo de 60% para aplicações nos 
PDCs 3, 4 e 5 (prioritários) e até 15% para aplicação nos demais PDCs. Assim temos que: 
no PDC 1 foram aplicados R$ 187.191,04, que corresponde à 5,2% do total hierarquizado; 
nos PDCs 3, 4 e 5 foram aplicados R$ 3.167.963,97, que corresponde à 87,3% do total 
hierarquizado; e no PDC 8 foram aplicados R$ 272.201,89, que corresponde à 7,5% do total 
hierarquizado; desta forma, os investimentos totalizam R$ 3.627.356,90, sendo apurado 
saldo de R$ 1.037.812,14 para investimentos no próximo exercício. Francisco Yutaka 
Kurimori, da SENAG Lins indaga sobre o destino dos recursos financeiros não aplicados, 
oportunidade em que Antonio Carlos Vieira esclarece que o saldo apurado permanece à 
disposição do Colegiado para investimentos futuros. Retomando a palavra, o Secretário 
Executivo neste ato, primeiramente coloca em votação a aprovação das 8 solicitações 
classificadas e hierarquizadas pelas Câmaras Técnicas. Sem óbices da Plenária, elas foram 
aprovadas. Na sequência, o Secretário Executivo coloca em votação a desclassificação das 
outras 6 solicitações. Não havendo manifestações contrárias, as desclassificações foram 
referendadas pela Plenária do Comitê. O representante da Secretaria Executiva destaca que 
as hierarquizações aprovadas nesta Plenária resultarão na Deliberação CBH-TB nº 
006/2019 que “Dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO referente ao ano 2019 – 
saldo remanescente”. Não havendo mais manifestações a Deliberação CBH/TB nº 006/2019 
que dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO, referente ao saldo remanescente 
do ano 2019 foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Como último assunto, o 
Secretário Executivo neste ato, faz indagação ao segmento Municípios sobre a intenção de 
nesta Reunião realizar a eleição e indicação do novo Presidente do Comitê Tietê Batalha 
conforme já destacado na última reunião do CBH/TB e como houve interesse, os Chefes dos 
Executivos Municipais presentes reuniram-se separadamente e realizaram eleição tendo 
como concorrentes ao pleito, Carolina A. de Sousa Veríssimo, Prefeita de Reginópolis e 
Eder Ruiz Magalhães de Andrade, Prefeito de Sabino. Apurado o resultado da votação, 
culminou como vencedor a candidatura do Prefeito de Sabino, o qual foi indicado para 



assumir a Presidência do CBH/TB. Recomposta a Mesa Diretora, agora com a participação 
do novo Presidente eleito. Argemiro Leite Filho, Vice Presidente do Comitê, em breve 
discurso dá posse ao novo Presidente, à quem passa a palavra. Eder Ruiz Magalhães de 
Andrade, empossado Presidente, agradece os votos de confiança, diz da sua afinidade com 
o Secretário Estadual Marcos Penido da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em 
razão das tratativas relacionadas à poluição das águas do Rio Tietê que atinge fortemente o 
seu Município e outros lindeiros, se compromete a agir com dedicação em todos os assuntos 
relacionados ao Comitê e coloca-se à disposição para assuntos diversos. Na sequência, 
Antonio Carlos Vieira comunica que em abril de 2019 houve eleição para composição do 
segmento Municípios na Plenária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH onde 
os Comitês das Bacias Hidrográficas Tietê Batalha - CBH/TB e Tietê Jacaré - CBH/TJ 
conjuntamente compõem o Grupo 7 do CRH, e que o indicado pela Plenária do CBH/TB na 
época foi o Prefeito de Guaiçara e Presidente do Comitê. Devido ao afastamento do Prefeito 
de Guaiçara, o Prefeito de Sabino, agora eleito Presidente do CBH/TB manifesta interesse 
em ocupar a vaga no CRH; sendo assim, abre a palavra à Plenária e não havendo 
manifestação contrária, o Prefeito de Sabino foi o indicado do CBH/TB para compor o Grupo 
7 na composição do segmento Municípios do CRH, em substituição ao Prefeito de Guaiçara. 
Findada a pauta, o Presidente em exercício do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê 
Batalha deu por encerrada a Primeira Reunião Extraordinária do CBH/TB no ano de 2019, 
sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhado resumo da presente Ata para 
publicação no Diário Oficial do Estado, juntamente com a Deliberação CBH/TB nº 006/2019 
que dispõe sobre a utilização dos recursos do FEHIDRO – saldo remanescente, referente ao 
ano 2019. Dos documentos publicados, serão enviadas cópias aos membros da Plenária 
deste Comitê para aprovação na próxima Reunião. 
 
 
 
 


