Ata da Segunda 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 vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às 9 h, na Sede
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agronômos da Região Administrativa
de Lins - SENAG, sito à Travessa Guanabara, 39, Bairro do Junqueira, em Lins / SP,
reuniram-se os membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia
Hidrográfica Tietê Batalha - GT-PLANO para participarem da segunda Reunião para
tratarem da análise e discussão acerca do Termo de Referência para atualização do
Plano de Bacia da UGRHI-16 - Tietê Batalha. Estiveram presentes doze membros
do GT-PLANO, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Hélio George Samesima
(CETESB), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Clélia Maria Mardegan
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara),
Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins), Mario Sergio Mariano da Silva (PM
Guarantã), Mariana de Oliveira Gomes (PM Adolfo), Clezi Conforto Zambon (SOS
Rio Dourado), Fabiano Alexandre Dantas Bellan (Planeta Verde), Gelson Pereira da
Silva (SENAG) e Hudson Moggioni Munhoz (Fórum Pró Batalha). Dos quinze
membros convocados para a Reunião, três não compareceram; sendo que apenas
Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Saúde) justificou sua ausência. A abertura
da Reunião deu-se pelo Coordenador do GT-PLANO, Hemerson Fernandes Calgaro
que inicialmente agradeceu a presença de todos, inclusive de técnicos da Fundação
Paulista de Tecnologia e Educação - FPTE, responsável pela elaboração do Plano
de Bacia do Tietê Batalha em 2008, após fez breve relato sobre as ocorrências da
Reunião anterior que aconteceu em 07 de agosto de 2013, no prédio da Diretoria
Municipal Agropecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, em Novo Horizonte / SP.
Na oportunidade disse que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agronômos
da Região Administrativa de Lins - SENAG havia manifestado interesse como
proponente tomador dos recursos hierarquizados pelo Comitê da Bacia Hidrográfica
Tietê Batalha - CBH/TB no Empreendimento denominado "Atualização do Plano de
Bacia da UGRHI-16 - Tietê Batalha"; e após análise documental e discussão, o
Grupo Técnico indicou a SENAG como tomadora dos recursos para o citado
Empreendimento. Fez-se presente nesta Reunião a Engenheira Keiko Obara
Kurimori, Presidente da SENAG, que pediu a palavra, dizendo que a Associação irá
desprender esforços para conjuntamente com este Grupo Técnico realizem a
elaboração do novo Plano da Bacia Hidrográfica - PBH, e que o documento possa
ser abrangente, de forma a valorizar as águas da nossa região. Antonio Carlos
Vieira, representante do DAEE, lembra que a SENAG foi a tomadora dos recursos
em 2008 quando da elaboração do primeiro Plano de Bacia do CBH/TB, e continuou
dizendo que houve avanços na gestão dos recursos hídricos a partir da criação do
Comitê; inclusive com a abertura do Ato Convocatório iniciado em 15 de agosto
último. Na oportunidade, disse que os usuários sujeitos à cobrança pelo usos dos
recursos hídricos no âmbito da UGRHI-16 terão até o dia 14 de novembro para
atualizar suas informações; e que a cobrança propriamente dita deve acontecer a
partir de 1º de janeiro de 2014. O Coordenador do GT-PLANO retoma a palavra e
lembra à todos, que a representante da Secretaria Executiva do Comitê, Graziela
Gomes Silveira Scardovelli, se comprometeu à verificar junto à outros Comitês do
Estado, o estágio de discussão acerca dos Planos de Bacia, em conformidade com
a Deliberação CRH nº 146 de 11/12/2012; e se conseguisse algum documento
relevante, o enviaria aos membros de Grupo Técnico, para conhecimento prévio,
com o propósito de torná-lo objeto de discussão nesta Reunião. Desta forma, a
Secretaria Executiva preparou e enviou previamente aos membros do GT-PLANO

uma minuta do Termo de Referência para tomá-lo com base das discussões. O
documento foi reproduzido através de multimídia, sendo lido e discutido item à item;
os principais tópicos foram destacados e exaustivamente discutidos, com
possibilidade de exclusão, alteração e ou manutenção dos mesmos. Mereceram
destaques, o método FPEIR (Força-Motriz - Pressão - Estado - Impacto - Resposta)
utilizado nos Relatórios de Situação, que adota indicadores e índices para
demonstrar a situação dos recursos hídricos no que tange à quantidade e qualidade
na Bacia Hidrográfica e o Sistema de Informações Geográficas georreferenciado do
Tietê Batalha - SIG/TB, o qual deve ser atualizado visando sua utilização no PBH.
Quanto à metodologia de divulgação do PBH e a forma de envolvimento da
população nas discussões que devem culminar com a pactuação de compromissos
para um melhor gerenciamento dos recursos hídricos na UGRHI-16, ficou acertado a
realização de uma Oficina, sendo que o evento deve ser melhor descrito no Termo
de Referência; da mesma forma, a Audiência Pública também será única, contudo
deve ser melhor descrita, com detalhes de duração, formato, público, etc. Após as
discussões, Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia, da Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN ficou incumbida de reescrever sobre as
indicações metodológicas que tratam do uso e ocupação do solo, remanescentes de
vegetação natural e áreas protegidas e recuperação florestal, e Danielle Ferreira da
Silva da FPTE, incumbida de auxiliar Gelson Pereira da Silva da SENAG na
elaboração da documentação do tomador, ou seja, a Ficha Resumo do
Empreendimento, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro. Tanto a
nova redação, quanto os documentos do tomador, deverão ser enviados à
Secretaria Executiva do CBH/TB até 06 de setembro de 2013, à tempo da
elaboração da nova Minuta do PBH com as alterações discutidas, e reenvio aos
membros até o dia 09 de setembro. Findados os trabalhos nesta oportunidade, o
Coordenador do GT-PLANO propõe que a próxima Reunião para finalização do
assunto, seja realizada novamente nas dependências da SENAG; todos de acordo
passaram a discussão para definir a data; assim, ficou estabelecida que a terceira
Reunião acontecerá dia 13 de setembro de 2013 às 9 h. Cumprida a pauta, o
Coordenador Hemerson Fernandes Calgaro deu por encerrada a segunda 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.

