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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 9 h e 30 min, na Sede do 
DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, reuniram-se os 
membros do GT-Plano do CBH-TB para participarem da Terceira Reunião do GT-Plano do 
ano de 2015. Estiveram presentes seis membros, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), 
Leandro Razuk Ruiz (CETESB), Sergio Henrique Rezende Crivelaro (PM Novo Horizonte), 
Fabiano Alexandre Dantas Bellan  (PM Taquaritinga), Gelson Pereira da Silva  (SENAG) e 
Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha). A abertura da Reunião deu-se pelo 
representante da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira, que deu boas 
vindas e agradeceu a presença de todos; a seguir fez saber que em março foi definida a 
nova composição do Comitê para o biênio março/2015 a março/2017, com indicação dos 
membros da Plenária, Câmaras Técnicas e Grupos Técnicos; e que em razão dos trabalhos 
deste Grupo Técnico para revisão do Plano de Bacia da UGRHI-16 terem se iniciado no ano 
de 2014, a Secretaria Executiva do Comitê solicitou que as representações dentro do GT se 
mantivessem; acatada tal solicitação, o Grupo permaneceu com poucas alterações dos 
membros; sendo que nesta oportunidade, os presentes devem eleger o novo coordenador 
para o biênio 2015/2017. Fabiano Alexandre Dantas Bellan, representante da PM 
Taquaritinga, se candidatou à vaga e foi eleito por unanimidade pelos membros presentes. 
Em seguida, Antonio Carlos Vieira passou a palavra para Fabiano Alexandre Dantas Bellan, 
novo coordenador do GT-Plano, que agradeceu pelo voto de confiança e convidou Raphael 
Machado, da Empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda, para apresentar os 
resultados obtidos com a aplicação dos questionários nos municípios da UGRHI-16 e da 
realização das Oficinas Regionais. Com a palavra, Raphael Machado deu boas vindas aos 
presentes e relatou que a análise dos resultados mostrou algumas incoerências entre o que 
foi respondido pelos municípios nos questionários e o pesquisado no site do FEHIDRO e 
FUNASA sobre Planos Setoriais. Antonio Carlos Vieira comentou sobre a grande quantidade 
de Planos Setoriais que não foram entregues à Empresa para elaboração do diagnóstico e 
prognóstico do novo Plano de Bacia da UGRHI-16, e da dificuldade para adquirir os Planos 
faltantes. Raphael Machado sugeriu que os Planos financiados pelo FEHIDRO poderiam ser 
resgatados através dos Analistas Técnicos que os aprovaram. Graziela Gomes Silveira 
Scardovelli, representante da Secretaria Executiva, se coloca a disposição para contactar os 
Analistas Técnicos e solicitar os Planos, seja em meio digital ou até mesmo impressos. Na 
sequência a VM Engenharia apresentou os dados retirados dos Planos Setoriais entregues, 
descrevendo as criticidades e soluções apontadas pelos Municípios. Em seguida falou sobre 
as Oficinas Participativas, realizadas em 17, 19, 24 26/03, respectivamente em Bauru, Lins, 
Novo Horizonte e Taquaritinga, na ocasião descreveu qual a metodologia utilizada e 
apresentou os resultados, para os quais foram ranqueadas as criticidades a partir das 
informações coletadas, com apresentação dos resultados através de gráficos. Ao final da 
apresentação dos resultados, Raphael Machado solicitou a autorização do GT-Plano para a 
liberação da segunda parcela do recurso FEHIDRO referente a etapa de elaboração do 
diagnóstico do Plano de Bacia em construção. Aproveitou para solicitar a prorrogação do 
prazo para entrega do diagnóstico final, passando de 18/05/2015 para 01/06/2015. Relatou 
que neste mês de maio a Empresa vai dar início ao prognóstico, com o estudo das 
projeções, priorização das criticidades-padrão e das ações gerais por sub-bacia/região, 
sendo assim Raphael Machado sugeriu a presença das Câmaras Técnicas do CBH/TB para 
definir em conjunto a priorização das ações e soluções. Fabiano Alexandre Dantas Bellan 
questionou aos membros sobre algum impedimento da liberação dos recursos referente a 
segunda parcela do diagnóstico, assim como sobre a prorrogação do prazo para entrega do 
diagnóstico final, e não havendo manifestação em contrário, ambos foram aprovados. A 
próxima reunião do GT-Plano ficou definida entre os presentes para realização em 
09/06/2015; reunião esta, onde serão definidas as datas das Reuniões com as Câmaras 
Técnicas do Comitê para definições das priorizações das ações e das soluções que irão 
compor o Plano de Ações do Plano de Bacia do CBH/TB. Cumprida a pauta, o coordenador 



do GT-Plano deu por encerrada a Terceira Reunião do GT-Plano do ano de 2015 , sendo em 
seguida lavrada, assinada e encaminhado o resumo da presente Ata para publicação no 
Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos membros do 
Grupo Técnico para aprovação na próxima Reunião. 


