Ata da Primeira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia
Hidrográfica do Tietê-Batalha no ano de 2015, de 08 de janeiro de 2015, resumo publicado no Diário Oficial
do Estado em 27 de maio de 2015.

Aos oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 09h30min, na sede do
DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, reuniram-se os
membros do GT-Plano do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização
da 1ª Reunião de 2015, para apresentação e discussão acerca do andamento dos trabalhos
de elaboração do Plano de Bacia da UGRHI-16 – Tietê Batalha 2015/2027 pela VM
Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. Estiveram presentes 12 membros do GT-Plano, à
saber: 3 representando o segmento Estado: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Maria Eugênia de
Pizzol Silva Gracia (CBRN) e Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual da Saúde);
4 representando o segmento Municípios: Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara), Hemerson
Fernandes Calgaro (PM Lins), Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM Taquaritinga) e José
Carlos Cian Junior (PM Adolfo); e 5 representando o segmento Sociedade Civil: Grasiele
Simplício Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado), Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP),
Leandro Brabo Cruz (ADENOVO), Gelson Pereira da Silva (SENAG) e Gabriel Guimarães
Motta (Fórum Pró Batalha). Dos 15 membros convocados, 3 não compareceram, sem que
fossem justificadas suas ausências. A abertura da reunião deu-se pelo Coordenador do GTPlano, Hemerson Fernades Calgaro, que após desejar boas vindas aos presentes, passou a
palavra ao representante da Secretaria Executiva do Comitê para informações. Antonio
Carlos Vieira explanou sobre a realização em 19 de janeiro próximo, da Oficina de
Discussão sobre os Aspectos, Condicionantes e Preparação de Solicitação ao FEHIDRO, a
ser ministrada pela Secretaria Executiva em conjunto com os órgãos gestores CBRN,
CETESB e DAEE; ressaltou a importância da participação dos técnicos responsáveis pela
elaboração de projetos que buscam financiamento através do FEHIDRO no ano de 2015,
sendo que o 1º protocolo de solicitações, acontecerá no período de 06 à 10 de abril de 2015,
nos locais especificados na Deliberação CBH/TB nº 007/2014. O representante da SE do
Comitê também fez saber da realização da 1ª Reunião Extraordinária do CBH/TB, que
acontecerá no dia 02 de fevereiro de 2015, em Novo Horizonte; oportunidade onde será
eleita a nova composição do Comitê para o biênio 2015-2017, com a eleição de membros
para a Plenária, Câmaras e Grupos Técnicos; na ocasião, a SE irá propor a manutenção dos
membros do GT-Plano, visto a continuidade dos trabalhos deste Grupo que se mostra
participativo e envolvido. A seguir, Hemerson Fernandes Calgaro passou a palavra à
Raphael Machado da VM Engenharia, que agradeceu a presença de todos e imediatamente
passou a descrever as atividades desenvolvidas até então, no que tange à elaboração do
Plano de Bacia da UGRHI-16; o representante da VM, disse que a empresa nesta fase de
elaboração do diagnóstico, já realizou a adequação do diagnóstico do PBH-TB de 2008 à
nova estrutura, conforme Deliberação CRH nº 146/2012; fez a inclusão dos indicadores
ambientais contidos no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
Tietê Batalha 2014; atualizou as tabelas e informações dos órgãos governamentais, como
SEADE, IBGE e SNIS; e formulou um “Questionário” para aplicação e coleta de informações
dos Municípios que compõem a UGRHI-16, necessários à elaboração do diagnóstico do
PBH-TB 2016-2027. Este item “Questionário”, foi sugerido pelo Secretário Executivo do
Comitê, Lupercio Ziroldo Antonio, que enfatizou a importância de visita “in loco” à todos os
Municípios da UGRHI-16. Raphael Machado esclarece que tal procedimento não está
previsto no Termo de Referência que rege o contrato de prestação de serviços; contudo,
entende ser de grande valia a visitação de técnicos aos Municípios; assim prepararam uma
minuta de “Questionário” a ser aplicado nos 36 municípios da UGRHI-16; o documento
pretende enfocar 3 temas básicos: 1) abastecimento de água e esgotamento sanitário; 2)
resíduos sólidos e áreas de proteção ambiental; 3) drenagem e erosão. O representante de
VM informou que a empresa deverá montar uma estratégia para a execução deste trabalho,
vez que serão envolvidas, a Secretaria Executiva do Comitê, algumas Secretarias
Municipais e órgãos estaduais, como a SABESP, já que a Companhia detém a concessão
dos serviços de abastecimento em 13 municípios da UGRHI. Concluídas esta apresentação,
o Grupo passou à análise e discussão acerca da Minuta do “Questionário” que tem por

finalidade atualizar as informações relativa à recursos hídricos e sistemas de saneamento
básico dos Municípios da área de abrangência da Bacia Tietê Batalha. Após a aplicação dos
questionários, a equipe técnica da contratada fará levantamento sucinto para verificação de
elementos conflitantes entre os informados nos questionários e os constantes nos Planos
Setoriais disponibilizados. Visando o cumprimento do cronograma estabelecido para a
conclusão da fase de diagnóstico do Plano de Bacia, a VM esclarece que as informações
que restarem incompletas ou não informadas serão substituídas por aquelas disponibilizadas
pelos órgãos oficiais. Em complementação à aplicação dos questionários, a contrata
pretende ainda, realizar Oficinas Regionais para consolidação e/ou complementação dos
dados levantados nos Municípios, sendo que estas Oficinas devem priorizar a participação
de técnicos das PMs, contudo devem ser estendidas à população em geral. Membros do
GT-Plano analisaram item à item do “Questionário”, fizeram sugestões e ao final concluíram
o documento que será aplicado nos Municípios que compõem a UGRHI-16. Para finalizar o
assunto, o Grupo definiu as datas e locais de realização destas Oficinas Regionais, a saber:
dia 17 de março, em Bauru, no prédio do DER, Av. Cruzeiro do Sul, 13-15, Jd. Carolina; dia
19 de março, em Lins, na SENAG, Travessa Guanabara, 39; dia 24 de março, em Novo
Horizonte, na Sede do DAEE, Av. Guido Della Togna, 620; e dia 26 de março, em
Taquaritiniga, em local a ser definido pela PM Taquaritinga. Antonio Carlos Vieira propôs
que membros do GT-Plano acompanhem a realização das Oficinas, de tal forma, que em
cada Oficina, ao menos 2 membros estejam presentes. A sugestão foi acatada e o Grupo irá
definir estas indicações na próxima reunião do GT-Plano. A divulgação destas Oficinas
Regionais ficará à cargo da contratada; contudo a Secretaria Executiva do Comitê se
incumbirá de convocar oficialmente os representantes dos Municípios. Nas Oficinas
Regionais, a VM pretende aplicar a metodologia METAPLAN, o objetivo será instigar
pessoas a pensar em recursos hídricos, levantar as criticidades, identificar e propor soluções
para os problemas levantados, o que resultará em indicativos para a elaboração do
diagnóstico e prognóstico do Plano de Bacia em construção. Hemerson Fernandes Calgaro,
após apresentação e comprovação dos trabalhos desenvolvidos pela VM, colocou em
votação, o recebimento desta etapa cumprida pela contratada; aceita por todos, o
coordenador fica autorizado à emitir parecer favorável do Grupo, documento que autoriza a
tomadora SENAG - Associação do Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região
Administrativa de Lins, à liberar a primeira parcela do recurso FEHIDRO referente a etapa de
elaboração do diagnóstico do Plano de Bacia em construção. Encerrados os assuntos da
pauta, o Grupo definiu que a 2ª Reunião do GT-Plano será realizada no dia 10/03/2015,
terça feira, às 09h30min, na sede do DAEE em Novo Horizonte. O coordenador do GTPlano, Hemerson Fernandes Calgaro deu por encerrada a 1ª reunião do Grupo Técnico de
Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha no ano de 2015, sendo em
seguida lavrada a presente Ata e seu resumo enviado para publicação no Diário Oficial do
Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos componentes do GT-Plano para
aprovação na próxima reunião.

