Ata da Primeira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da
Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, no ano de 2013, publicada no DOE em
26/09/2013.
Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 9 h, na Diretoria
Municipal Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente de Novo Horizonte,
localizada na Avenida da Saudade, 1141, Jardim Almici, em Novo Horizonte / SP,
reuniram-se os membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia
Hidrográfica Tietê Batalha - GT-PLANO para participarem da primeira Reunião onde
ocorrerá a eleição do Coordenador para o biênio 2013-2015, análise e discussão do
Termo de Referência que irá orientar a revisão do Plano de Bacia da Unidade de
Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê Batalha - UGRHI-16 e definição quanto
ao tomador junto ao FEHIDRO dos recursos disponibilizados pelo Comitê para
elaboração do Plano de Bacia. Estiveram presentes onze membros do GT-PLANO,
a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Hélio George Samesima (CETESB), Clélia
Maria Mardegan (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Hemerson Fernandes
Calgaro (PM Lins), Sergio Henrique Rezende Crivelaro (PM Novo Horizonte), Mario
Sergio Mariano da Silva (PM Guarantã), Mariana de Oliveira Gomes (PM Adolfo),
Fabiano Alexandre Dantas Bellan (Planeta Verde), Leandro Brabo Cruz
(ADENOVO), Gelson Pereira da Silva (SENAG) e Hudson Moggioni Munhoz (Fórum
Pró Batalha). Dos quinze membros convocados para a Reunião, quatro não
compareceram; sendo que Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Marcia
Cristina Cury Bassoto (Secretaria Saúde) e Clezi Conforto Zambon (SOS Rio
Dourado) justificaram suas ausências. A abertura da Reunião deu-se por Antonio
Carlos Vieira do DAEE, neste ato representando a Secretaria Executiva do Comitê;
que agradeceu a presença dos membros e demais convidados; em especial aos
técnicos da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação - FPTE, Danielle Ferreira
Silva e Reginaldo Milani, este último inclusive participou da elaboração do Plano de
Bacia do CBH/TB em 2008. Antonio Carlos Vieira relatou sobre a constituição do
GT-PLANO, os membros da primeira composição e as atividades desenvolvidas;
destacando o acompanhamento de todas as fases de elaboração do Plano de Bacia
do Comitê, sendo suas atividades paralisadas ao final de 2008 quando da entrega
definitiva do Plano de Bacia. Disse que o Plano de Bacia aprovado, tinha validade de
4 anos, sendo que ao final deste período deveria ser revisado para realinhamento
das metas e compromissos. Contudo, em razão de discussões no âmbito do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, o Comitê Tietê Batalha aguardou a
publicação da Deliberação CRH nº 146 de 11 de dezembro de 2012, onde constam
orientações para a elaboração dos Planos de Bacias pelos Comitês do Estado de
São Paulo. Aproveitando a oportunidade, Antonio Carlos Vieira fez breve relato
sobre o andamento do Empreendimento "Sistematização da Cobrança pelo Uso dos
Recursos Hídricos na UGRHI-16"; disse se tratar de Empreendimento aprovado pelo
CBH/TB que visa a realização de algumas obrigações do Comitê antes de efetivar a
cobrança pelo uso da água, especificamente a consistência dos dados da CETESB
e DAEE referentes aos usuários, a divulgação através de painéis rodoviários,
panfletos, revistas, rádio e jornais; procedimentos estes que possibilitam o Ato
Convocatório pelo órgão gestor DAEE, onde os usuários deverão atualizar suas
informações de uso. O representante do DAEE disse que os dados já foram
consistidos e enviados para a instância competente da Autarquia, e se não houver
óbice, o Ato Convocatório será lançado no site do DAEE no dia 15 de agosto
próximo, devendo permanecer aberto por um período de noventa dias, ou seja, até
14 de novembro de 2013. Antonio Carlos Vieira acredita que o Comitê Tietê Batalha
inicie a Cobrança a partir de 1º de janeiro de 2014. Retornando à pauta prevista, foi

aberta a inscrição para a candidatura dos membros dispostos à exercer a função de
Coordenador do GT-PLANO. Na ocasião, Hemerson Fernandes Calgaro da PM Lins
colocou-se à disposição do Grupo e disse se eleito desprenderá esforços para a
realização das tarefas à ele atribuídas. Desta forma, não havendo outros
interessados, Hemerson Fernandes Calgaro foi eleito por unanimidade o novo
Coordenador do GT-PLANO para o biênio 2013-2015. Em continuidade, Antonio
Carlos Vieira disse que a Secretaria Executiva do Comitê elaborou e enviou aos
membros do GT-PLANO uma Minuta do Termo de Referência que servirá de base
para as discussões. O documento deverá orientar a contratação de empresa
especializada para a elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica - PBH em
consonância com a Deliberação CRH nº 146/2012. O Coordenador eleito, pediu a
palavra e propôs a leitura na íntegra do documento, afim de que fossem destacados
os itens relevantes para discussões. Concluída a leitura do Termo de Referência,
alguns itens mereceram destaques, dentre eles a preocupação quanto a contratação
de mediador para a realização da Oficina, sendo que na oportunidade serão ouvidas
as bases do Sistema que envolve os três segmentos: estado, municípios e
sociedade civil; nesta etapa serão definidas as metas de interesse da Bacia.
Também foi discutida a realização da Audiência Pública, nesta ocasião a população
em geral irá conhecer o Plano da Bacia já estruturado, com possibilidade de se
efetuar alterações. Em continuidade, Graziela Gomes Silveira Scardovelli da
Secretaria Executiva do CBH/TB propôs discussão acerca do cronograma de
desenvolvimento físico do Empreendimento, onde estabelece que o Termo de
Referência seja concluído até o final de setembro de 2013, sendo posteriormente
encaminhado juntamente com a documentação necessária à SECOFEHIDRO para
formalização do contrato FEHIDRO; desta forma, entende que a contratação da
empresa especializada poderá ocorrer até o final de dezembro de 2013. Ficou
definido que alguns assuntos do Termo de Referência, relacionados à recomposição
florestal, uso e ocupação do solo, etc., deverão ter seus textos refeitos, ficando à
cargo da representante da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais,
Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia reeditá-los. Findados os assuntos relativos ao
Termo de Referência, o Coordenador do GT-PLANO fez cumprir o último assunto da
pauta, ou seja, a análise, discussão e definição do tomador dos recursos do
FEHIDRO para a realização do objeto; instante em que Graziela Gomes Silveira
Scardovelli lembra que o Comitê já deliberou na última reunião Plenária, o valor de
R$ 600.000,00 para a revisão do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. A
representante da Secretaria Executiva diz que a Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de Lins - SENAG foi a única
instituição que se colocou à disposição do Comitê para a realização do objeto,
complementa afirmando que já fez pesquisa da situação fiscal da Associação e que
tal, encontra-se apta para ser a tomadora dos recursos FEHIDRO. O representante
da SENAG na reunião, Gelson Pereira da Silva, disse que a Presidente Keiko Obara
Kurimori gostaria de ter participado desta Reunião, contudo compromissos
agendados anteriormente à impediram; finalizou reafirmando a intenção da
Associação em participar da elaboração deste Plano de Bacia, tal qual o fez, quando
da elaboração do Plano de Bacia 2008. Isto posto, o Grupo decidiu unanimemente
pela adoção da SENAG como a tomadora dos recursos junto ao FEHIDRO visando
a elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. Antes do encerramento
desta primeira Reunião do GT-PLANO em 2013, decidiu-se que a próxima Reunião
acontecerá na cidade de Lins / SP, na Sede da SENAG, à partir das 9 h do dia 27 de
agosto. Cumprida a pauta, o Coordenador eleito Hemerson Fernandes Calgaro deu
por encerrada a primeira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano
da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha no ano de 2013, sendo em seguida lavrada,

assinada e encaminhada a presente Ata para publicação no Diário Oficial do Estado.
Do documento publicado, será enviada cópia aos membros do GT-PLANO para
aprovação na próxima Reunião.

