Ata da Primeira Reunião de 2016 do GT-Plano do Comitê da Bacia Hidrográfica TietêBatalha, de 18 de fevereiro de 2016, resumo publicado no DOE em 27/02/2016.
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 9h00, no auditório
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 Primeira Reunião do ano de 2016.
Estiveram presentes seis membros, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Leandro Razuk
Ruiz (CETESB), Márcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde), Fabiano Alexandre
Dantas Bellan (PM Taquaritinga), Grasiele Simplicio Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e
Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos 15 membros convocados para esta Reunião,
somente Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP) justificou sua ausência. A abertura da reunião
deu-se pelo coordenador do GT-Plano, Fabiano Alexandre Dantas Bellan, que deu boas
vindas e agradeceu a presença dos membros. Em seguida, colocou em discussão a Ata da
Oitava Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano de Bacia Hidrográfica
Tietê-Batalha no ano de 2015, ocorrida em 18 de novembro de 2015; cópia do documento foi
enviada aos membros do GT-Plano juntamente com a convocação para esta Primeira
Reunião; não havendo manifestação em contrário a Ata foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade à Reunião, Fabiano Alexandre Dantas Bellan passou a palavra à
Raphael Machado, da empresa VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., responsável
pela elaboração do Plano de Bacia da UGRHI-16 Tietê Batalha 2016/2027, que agradeceu a
presença dos membros e deu início à apresentação do Relatório Síntese do Plano de Bacia
da UGRHI-16 2016/2027, lembrando que a empresa enviou a todos os membros via e-mail,
a Minuta do Relatório Síntese para análise prévia e observações. Antônio Carlos Vieira, do
DAEE, diz da preocupação com o conteúdo do Relatório Síntese proposto; pois em outras
oportunidades já havia solicitado correções, que nesta última versão ainda não foram
corrigidas; assim, sugere a releitura na íntegra dos produtos finais do Plano de Bacia e do
Relatório Síntese pela VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., para que realizem as
alterações necessárias. Continuando, destacou as observações do Secretário Executivo do
CBH/TB, Lupercio Ziroldo Antonio, que dentre outras, pede a inserção de histórico do
Comitê Batalha e das fases de elaboração do Plano de Bacia, inclusive suas orientações
quanto à impressão dos documentos e entrega final. Após relato das observações do
Secretário Executivo, Antonio Carlos Vieira fez observações gerais, tais como: erros
gramaticais, formatação dos textos, não padronização da fonte utilizada, repetições de
textos, etc. Na oportunidade, sugeriu a inserção e/ou eliminação de gráficos para melhor
compreensão do texto; alteração no índice do Relatório, destacando os tópicos Diagnóstico,
Prognóstico e Metas e Ações, e seus sub-itens. Com a palavra, Fabiano Alexandre Dantas
Bellan solicitou a mudança do quadro de corpo técnico de desenvolvimento do Plano de
Bacia para o final do Relatório Síntese, bem como a inclusão neste quadro, dos membros do
GT-Plano e da Secretaria Executiva. Antonio Carlos Vieira fez crítica à ausência de fotos
que retratem as condições dos recursos hídricos no âmbito do CBH/TB; quanto aos mapas
da UGRHI contidos no PBH e Relatório Síntese, sugere que todos sejam plotados
observando a mesma orientação de Norte magnético, tal solicitação visa facilitar a
compreensão do leitor não técnico. Márcia Cristina Cury Bassoto sugeriu a retirada do item
do Relatório Síntese que trata das doenças de veiculação hídrica, pois entende que tais
informações não são precisas; continuando, entende que tal documento não necessita ser
didático, ou seja, não há necessidade de trazer definições acerca do que é erosão,
assoreamento, entre outros. Retomando a palavra, Antonio Carlos Vieira apontou
incoerência no Relatório, pois ora faz referência a 33 municípios que compõem a UGRHI,
ora cita 36 municípios, à seu entendimento, o correto seria tratar apenas dos 33 municípios
que possuem sua sede municipal na UGRHI-16. Antonio Carlos Vieira entende ser
dispensável as várias citações acerca das oficinas participativas realizadas no decorrer do
processo de elaboração do PBH, desta forma, solicitou retirá-las. Marcia Cristina Cury
Bassoto orienta para que as descrições dos PDC’s estejam juntas aos respectivos gráficos;
bem como, para melhorar a visibilidade das planilha de metas e ações sugere alternar as
linhas entre azul e branco. Grasiele Simplicio Murari Rodrigues solicitou a inclusão da

conclusão do diagnóstico no Relatório Síntese e se comprometeu a enviar outras
contribuições via e-mail, haja visto que não havia lido a Minuta do Relatório Síntese. Fabiano
Alexandre Dantas Bellan solicitou que os mapas constantes no Plano de Bacia sejam
disponibilizados no site do CBH/TB ou no Plano de Bacia em forma digital; na oportunidade
Raphael Machado informou que todo o material será disponibilizado em mídia digital, junto
ao Plano de Bacia da UGRHI-16 Tietê Batalha 2016/2027. Antonio Carlos Vieira pede a
palavra para expor as contribuições de Débora Riva Tavanti Moreli, representante do CIESP,
que não pode comparecer a esta reunião, mas as enviou por e-mail, sendo elas: 1) na
página 7 – onde consta “ilustração ao lado”, sugere acrescentar o número da figura; onde
descreve a qualidade da água como "boa", sugere acrescentar parâmetro e fonte da
informação; 2) na página 12 – onde está descrito “o que são outros usos”, questiona se
áreas urbanas estão em outros usos; 3) na página 22 – o aparece "áreas" críticas, não
seriam "temas" críticos; 4) no Quadro 1 do Anexo – acrescentar unidade R$ na coluna
de valores; 5) sugere especificar como nota de rodapé ou em um sumário as siglas que
aparecem no texto; como por exemplo: PDC, etc. Findadas a revisão da Minuta do Relatório
Síntese, Raphael Machado se comprometeu a rever todos as alterações solicitadas pelos
membros presentes assim como da representante da CIESP enviadas por e-mail. O
representante da VM sugere que a inserção do PBH no site do Comitê, apresente os
arquivos “Diagnóstico”, “Prognóstico” e “Metas e Ações” separadamente; tal procedimento
se faz necessário para facilitar a leitura e acesso às informações; sugestão prontamente
acatada pelos membros presentes. Na sequência, se comprometeu a enviar para a
Secretaria Executiva do Comitê, uma cópia impressa do Plano de Bacia Tietê Batalha e
outra do Relatório Síntese, além do envio de todos os documentos via e-mail, aos membros
do GT-Plano, para conhecimento, análise, observações e aprovação. Finalizando, Raphael
Machado solicitou a aprovação do GT-Plano, das fases do Plano referentes à 2ª e 3ª parcela
do Contrato firmado com a SENAG. Os membros presentes autorizaram o pagamento da 2ª
parcela de imediato, e condicionaram o pagamento da 3ª parcela à efetiva entrega da última
versão do PBH e do Relatório Síntese à Secretaria Executiva e avalizada pelo Coordenador
do GT. Por fim, Raphael Machado sugeriu que as reuniões do GT-Plano continuem a ser
realizadas, mesmo após a finalização do Plano de Bacia, pois entende que cabe a este
Grupo o acompanhamento de execução do PBH, quando devem ser atualizados os
resultados juntamente com o cronograma das Metas e Ações. Fabiano Alexandre Dantas
Bellan complementou que as reuniões poderiam ser realizadas após a disponibilização dos
recursos para os tomadores, visando analisar se os recursos disponibilizados estão
atendendo ao PBH. Cumprida a pauta, o coordenador do GT-Plano, Fabiano Alexandre
Dantas Bellan, deu por encerrada a Primeira Reunião do GT-Plano do ano de 2016, 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.

