Ata da 1ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação do
Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, realizada no dia 05 de janeiro
de 2007.
Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e sete, às 10:00 horas, no Auditório
do Prédio do DER, sito a Av. Cruzeiro do Sul, 13-15, Jardim Carolina, em Bauru/SP,
reuniram-se o Secretário Executivo do CBH/TB, Engenheiro Lupercio Ziroldo Antonio e
10 (dez) membros que integram a Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação deste
Comitê com a finalidade de constituir um Grupo Técnico que irá acompanhar a
elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica da Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos – UGRHI-16. Pela CT-PA estiveram presentes: Antonio Carlos Vieira, Alcides
Tadeu Braga e Márcia Cristina Cury Bassoto – do segmento Estado; Roberto Gradella
Ferreira Pinto, José Fernando Spir, Nilcéia de Fátima P. Lourenço e Selmo José
Teodoro – do segmento Municípios e Mauricio de Agostinho Antonio, Luiz Carlos Rocha
Soares e Pedro Carvalho Mellado – do segmento Sociedade Civil. Dos dezoito (18)
membros convocados para a Reunião, 08 (oito) não compareceram, sendo que apenas
01 (um) justificou previamente sua ausência, Francisco Henrique Junior – ABES Sub
Lins e 02 (dois) enviaram representantes, a saber: Miguel Cáceres representando
Ricardo Leonel D’Ercole – DEPRN e Francisco Oliveira Junior representando José Luiz
Fontes – Secretaria da Agricultura. Compareceram ainda à reunião, Graziela Gomes
Silveira Scardovelli – DAEE / CT-TE, Edson T. Savazaki – CATI / Lins, Flavia de V.
Figueiredo e Francisco P. de Lima – ambos da CETESB. A abertura da reunião deu-sê
pelo Secretário Executivo do Comitê, que após dar as boas vindas, propôs que o Grupo
Técnico de Acompanhamento fosse constituído pelos membros da CT-PA, sendo a
proposta aceita pelos participantes da Reunião, que terão os trabalhos iniciados já na
fase de elaboração do Edital de Contratação; e principalmente acompanhar e fiscalizar
da execução das etapas contidas no cronograma físico-financeiro que integra os
respectivos Termos de Referência. A partir daí passou-se à leitura dos Termos de
Referência em questão, ou sejam, o da contratação do Plano de Bacia do CBH/TB e o
do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos. Primeiramente foram esclarecidas
dúvidas quanto à necessidade da conclusão do Plano de Bacia Hidrográfica e da
definição da fórmula de cobrança pelo uso das águas até o final de 2.007, para que os
mesmos sejam aprovados até o 1° semestre de 2.008, sob pena, pelo não cumprimento
destes prazos, da redução das receitas advindas da cota anual do FEHIDRO. Na
ocasião foi dito pelo Secretário Executivo do Comitê que os Planos de Bacia já
elaborados ou em elaboração necessitam de readequação tendo em vista as
Deliberações do CRH e a Lei da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos. O
Engenheiro Lupercio relatou que na região de abrangência da Bacia do Baixo Tietê, os
três (3) Comitês de Bacia (CBH/TJ, CBH/TB e CBH/BT) estão elaborando os seus
Planos simultaneamente, e que, por definição desses colegiados poderemos num futuro
próximo solicitar a criação de uma Agência de Bacias única para estes Comitês. Deixou
clara a importância deste Grupo Técnico ora criado, que além do acompanhamento dos
trabalhos de elaboração do PBH, terá como incumbência, orientar para a definição de
um Plano exeqüível, que seja possível o seu monitoramento através de avaliações
periódicas. Sendo o DAEE o tomador junto ao FEHIDRO a contratação do executor se
dará através da modalidade “pregão eletrônico”. Para balizar a atuação do Grupo
Técnico de Acompanhamento houve discussão acerca dos Termos de Referência,
foram destacados tópicos importantes para a elaboração do PBH, tais como:
envolvimento de todas as instâncias do Comitê (sociedade, ONGs, PMs, órgãos

públicos voltados ao meio ambiente, saneamento, etc...); orientação e disciplinamento
dos investimentos e metas a serem alcançadas; política pública de investimentos a
partir das necessidades da nossa região, e da importância de manter os atuais
membros da CT-PA, visto os conhecimentos e experiências agregadas ao longo dos
anos. Também foi dito que o avanço dos trabalhos só ocorrerá a partir da avaliação e
aceitação da cada etapa do PBH pelo Grupo Técnico, levando em consideração os
prazos para sua conclusão, tendo em vista a aprovação da fórmula de cobrança. Dentre
as etapas a serem cumpridas mereceram destaque a Audiência Pública aberta, as
Oficinas de Trabalho, as Apresentações de Relatórios e o Seminário de Apresentação
do Plano. Durante a explanação, o membro da CT-PA pelo segmento Municípios,
Engenheiro José Fernando Spir se mostrou preocupado com a formatação dos
produtos a serem entregues pela contratada, principalmente com respeito ao banco de
dados. Houve manifestação de outros membros que fizerem sugestões acerca da
criação de um programa de comunicação social; da articulação político-institucional; de
se propor zoneamento de caráter restritivo visando á preservação e proteção dos
mananciais, e da articulação interbacias. Quanto ao cadastro dos usuários, foi
informado que com a disponibilidade de recursos para este fim, só será possível o
cadastro de 2.000 (dois mil) pontos de usos, priorizando as captações e os
lançamentos; a dúvida que paira sobre o assunto é se com apenas este cadastro
poderemos fazer uma avaliação do potencial hídrico utilizado. Sem mais para ser
tratado, foi encerrada a Reunião.

