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Em dez de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10h30 em segunda chamada, no 
Auditório do DAEE em Novo Horizonte/SP, localizado na Avenida Guido Della Togna, 
número 620, reuniram-se os membros que compõem a Plenária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização da 3ª Reunião Ordinária de 2021 do 
CBH/TB. Compareceram 22 membros, sendo 5 Prefeitos representando o segmento 
Município, com 3 titulares, à saber: Vladimir Antonio Adabo (Prefeito Municipal de 
Borborema), Eder Ruiz Magalhães de Andrade (Prefeito Municipal de Sabino) e Alcemir 
Cássio Grégio (Prefeito Municipal de Urupês); e 2 suplentes, à saber: Cássio Roberto Bertelli 
(Prefeito Municipal de Elisiário) e Marcos Roberto Frugeri (Prefeito Municipal de Guarantã); 
outras 12 Prefeituras Municipais tiveram representação, sendo elas: Avaí, Cafelândia, 
Dobrada, Ibirá, Itajobi, Itápolis, Marapoama, Mendonça, Novo Horizonte, Pirajuí, Pongaí e 
Reginópolis; 7 membros representando o segmento Estado, sendo 4 titulares, à saber: 
Lupercio Ziroldo Antonio (Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE), Marcel Bonini 
(Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade – CFB), Habib Georges Neto 
(Departamento de Estradas e Rodagem - DER) e Graziela G. Silveira Scardovelli (Secretaria 
Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA); e 3 suplentes, à saber: Antonio Carlos 
Vieira (DAEE), Milthes Sperandeo Pereira (Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP), e José Ezequiel Santana (SIMA); e 10 membros representando o 
segmento Sociedade Civil, sendo 9 titulares, à saber: Cláudio Bedran (Planeta Verde – 
Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental), Antonio Vicente Moscogliato (Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru), Agermiro Leite Filho (Sindicato Rural de Cafelândia), Roberto 
Silva (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – ÚNICA), Luiz Aparecido 
da Silva (SOS Rio Dourado), Carlos Alberto Ferreira Rino (Fórum Pró Batalha), Mércia Maria 
de Almeida (Associação de Recuperação Florestal e Ecológica da Região de Bauru - 
ACIFLORA), Larissa Javarotti de Oliveira (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo - CREA/SP), e Francisco Yutaka Kurimori (Associação dos Eng., 
Arquitetos e Agr. da Região Administrativa de Lins - SENAG); e 1 suplente, à saber: Danielle 
Ferreira da Silva (Fundação Paulista de Tecnologia e Educação de Lins). Dos membros 
convocados, tiveram ausências justificadas, do segmento do Estado: Marcos Vinícius Silva 
Victorino (Departamento Hidroviário), Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde), 
Inês Cechin (Universidade Estadual Paulista – UNESP) e Claudia Anastácio Macedo Reis 
(Fundação para Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo); e do segmento 
da Sociedade Civil: Vera Lucia Nogueira (Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento – ASSEMAE) e André Elia Neto (Sindicato da Industria e Fabricação do Álcool 
do Estado de São Paulo – SIFAESP). Destes membros presentes, 20 possuem direito a 
voto, perfazendo um total de 45% dos membros em segunda chamada com direito a voto. O 
início da reunião deu-se pelo Secretário Executivo, Lupercio Ziroldo Antonio, do DAEE, que 
deu as boas vindas aos presentes, ressaltando a grande satisfação de voltar a fazer 
reuniões presenciais depois de um longo distanciamento devido aos impactos causados pela 
pandemia da COVID que assolou o país. O Secretário Executivo passa a palavra ao 
Presidente do CBH-TB e Prefeito Municipal de Sabino, Eder Ruiz Magalhães de Andrade, 
que após cumprimentar os membros, também se diz muito orgulhoso de poder voltar a 
presidir uma reunião do Comitê no formato presencial. Em seguida, Lupércio Ziroldo Antonio 
passa a palavra ao Vice-Presidente do CBH-TB, Cláudio Bedran, do Planeta Verde, que 
deseja uma profícua reunião a todos, em especial aos representantes da Sociedade Civil. 
Novamente com a palavra, e anteriormente ao início da pauta proposta na convocação, o 
Secretário Executivo informa aos presentes que os Secretários Executivos dos Comitês da 
Bacia do Rio Tietê, grupo composto pelos 6 Comitês, quais sejam, CBHs Alto Tietê, 
Piracicaba Capivari e Jundiaí, Médio Tietê, Tietê Jacaré, Tietê Batalha e Baixo Tietê, estão 
se reunindo há um ano e tabulando ações em conjunto, compilando inicialmente as ações 
descritas no Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 
Bacia do Rio Tietê, para que em 2022 sejam colocadas em prática. Neste escopo, já foi 



divulgado um informativo a todos para conhecimento desta ação de integração dos Comitês 
da vertente do Rio Tietê. Após esta informação e iniciando a pauta da reunião o Secretário 
Executivo coloca em discussão a Ata da Segunda Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Tietê Batalha de 2021, ocorrida em 14 de junho de 2021 e a Deliberação CBH-
TB nº 004/2021, 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 Segunda Reunião 
Ordinária de 2021 e a Deliberação CBH-TB nº 004/2021 foram aprovadas por unanimidade. 
A seguir, dando sequência a pauta, o Secretário Executivo passa a palavra para o 
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do CBH/TB, Antonio Carlos 
Vieira, para apresentação da Deliberação CBH/TB nº 005/2021 que “Dispõe sobre 
aprovação da Revisão III do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023”. Com a palavra, o Coordenador da CT/PA, 
apresenta a deliberação na integra e ressalta que o PA/PI 2020/2023 do CBH/TB, foi 
revisado após as hierarquizações feitas no ano de 2021, e orientações constantes na 
Deliberação CRH nº 254/2021, sendo que não houve alterações na destinação dos recursos 
para as ações aprovadas para o quadriênio. Findada a apresentação da Deliberação 
CBH/TB nº 005/2021, o Secretário Executivo abre a palavra para manifestações. Não 
havendo nenhum óbice ou intervenção, a Deliberação CBH/TB nº 005/2021 que “Dispõe 
sobre aprovação da Revisão III do Plano de Ação e Programa de Investimentos da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023” foi aprovada por unanimidade. Na 
sequência o Secretário Executivo, apresenta para a Plenária a Deliberação CBH/TB nº 
006/2021 que “Dispõe sobre aprovação o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha ano base 2020”. Destacou as conclusões e 
encaminhamentos apontados pela equipe técnica do CBH/TB, responsável pela elaboração 
do Relatório de Situação da UGRHI-16, que visa acompanhar o cumprimento das ações 
previstas no Plano de Bacia 2016-2027, onde foi apontada a continuidade do estado da 
“boa” qualidade das águas superficiais e subterrâneas na UGRHI 16. No que tange a coleta, 
afastamento e tratamento de esgoto doméstico, informou os indicadores de saneamento 
básico, o índice de coleta de esgoto atingiu 99,2%, sendo que 92,1% do esgoto coletado 
recebe tratamento. Informou ainda que no quesito quantidade a condição da UGRHI é “boa” 
elevando a região no cenário paulista como foco de desenvolvimento. Salientou a condição 
considerada “crítica” para o aumento na demanda subterrânea relacionada à abastecimento 
público, fato que aponta para a necessidade de monitoramento periódico. 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 
cumprimento dos PA/PIs quadrienais. Após as explanações, foi colocada em votação a 
Deliberação CBH/TB nº 006/2021 que “Dispõe sobre aprovação o Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha ano base 2020”, que sem 
nenhuma objeção foi aprovada por unanimidade. Em continuidade a pauta, o Secretário 
Executivo, passa novamente a palavra para o Coordenador da CT/PA, para apresentar a 
Minuta de Deliberação CBH/TB nº 007/2021 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 2022”. 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 de emenda à Deliberação, a não ser as exigidas por conta da Deliberação CRH nº 
254/2021 que aprovou os critérios para priorização de investimentos pelos Comitês de 
Bacias Hidrográficas nas indicações ao FEHIDRO. No decorrer da apresentação, destacou 
os principais Artigos, 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 conforme definido na reunião das Câmaras 
Técnicas, o quadro do PA/PI 2020/2023 com os recursos disponíveis para cada sub PDC 
priorizado no PBH/TB 2016-2027 foi devidamente inserido nesse Artigo da Deliberação. 
Para concluir, o Coordenador da CT/PA destaca o Artigo 8º que se refere aos impedimentos 
para pleitear recursos no âmbito do Comitê. 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 007/2021 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 
2022”, é aprovada. Continuando a pauta, 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 Capacitação para ser implantado na UGRHI-16. Nesse 
sentido passa a palavra para Rafaela Trivilin do DAEE que auxilia nos trabalhos da 
Secretaria Executiva do Comitê. Com a palavra, a representante do DAEE faz uma breve 
explanação sobre o Plano de Capacitação do CBH/TB. Discorre sobre os objetivos, público 
alvo, plano de ações e prazos, destacando os temas para capacitação sendo: Estrutura do 
SIGRH, Outorga pelo uso da água, Elaboração de projeto de gestão, Plano de Recursos 
Hídricos e Enquadramento dos corpos d’água. Findada a apresentação o Secretário 
Executivo abre a palavra para que os membros se manifestem. Sem questionamentos a 
seguir, o Plano de Capacitação do CBH/TB é aprovado pela plenária, sendo que deverá ser 
Anexo da Deliberação CBH/TB nº 008/2021 que “Dispõe sobre a aprovação do Plano de 
Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha”. Para finalizar, o Secretário 
Executivo apresentou na integra a Minuta de Deliberação CBH/TB nº 009/2021 que “Dispõe 
sobre a fixação de datas e prazos no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê 
Batalha, para ações e atividades a serem desenvolvidas no ano de 2022” pedindo aos 
membros que agendem as datas descritas para estarem integrados nos trabalhos do Comitê 
e não perderem os prazos estipulados para apresentação das solicitações para 
hierarquização FEHIDRO 2022, e as dadas das capacitações que serão iniciadas em 2022. 
Na sequência, Lupercio Ziroldo Antonio abriu a palavra para manifestações dos presentes. 
Não havendo manifestação a Deliberação CBH/TB nº 009/2021 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 ano de 2022” foi aprovada sem óbices. 
Findada a pauta, o Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha deu por 
encerrada a 3ª Reunião Ordinária do CBH/TB no ano de 2021 sendo que o resumo da 
presente Ata será publicado no Diário Oficial do Estado, juntamente com a Deliberação 
CBH/TB nº 005/2021 que “Dispõe sobre aprovação da Revisão III do Plano de Ação e 
Programa de Investimentos da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – PA/PI 2020-2023”, 
Deliberação CBH/TB nº 006/2021 que “Dispõe sobre aprovação do Relatório de Situação 
dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha ano base 2020”, Deliberação 
CBH/TB nº 007/2021 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 2022”, Deliberação CBH/TB nº 
008/2021 que “Dispõe sobre a aprovação do Plano de Capacitação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Batalha” e Deliberação CBH/TB nº 009/2021 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 ano de 2022”. Dos documentos 
publicados, serão enviadas cópias aos membros da Plenária deste Comitê para aprovação 
na próxima Reunião. 
 
 
 
 
 
 


