Ata da Segunda Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia
Hidrográfica do Tietê-Batalha, no ano de 2015, de 10 de março de 2015, resumo publicado no Diário Oficial
do Estado em 27 de maio de 2015.

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 09h30min, na sede do
DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo Horizonte / SP, compareceram os
membros do GT-Plano do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha para a realização
da 2ª Reunião de 2015 para apresentação pela VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda.,
dos resultados parciais apurados com a aplicação dos questionários nos municípios da
UGRHI-16, visando a elaboração do diagnóstico do Plano de Bacia. Estiveram presentes 6
membros do GT-Plano, à saber: 1 representando o segmento Estado: Antonio Carlos Vieira
(DAEE); 3 representando o segmento Municípios: Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara),
Sérgio Henrique Rezende Crivelaro (PM Novo Horizonte) e Fabiano Alexandre Dantas
Bellan (PM Taquaritinga); e 2 representando o segmento Sociedade Civil: Grasiele Simplício
Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha). Dos
15 membros convocados, 9 não compareceram; sendo que, George Samesima (CETESB),
Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria
Estadual da Saúde) e Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins) justificaram suas ausências.
A abertura da reunião deu-se pelo representante da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio
Carlos Vieira, que após desejar boas vindas aos presentes, justificou a ausência do
Coordenador do GT-Plano. A seguir passou a palavra à Raphael Machado da VM
Engenharia que agradeceu a presença de todos e imediatamente passou a descrever os
procedimentos de aplicação do questionário nos 36 municípios da UGRHI-16; o referido
questionário sofreu ajustes conforme solicitação do GT-Plano na reunião anterior. Sobre o
questionário, comentou que o documento abordou 3 temas básicos: 1) água e esgoto; 2)
resíduos sólidos e áreas de proteção ambiental; 3) drenagem e erosão. Raphael Machado
informou que os trabalhos se iniciaram pela SABESP, vez que a empresa detém a
concessão de 13 municípios da UGRHI; posteriormente, o questionário foi submetido aos
demais municípios. Informou que os dados desta apresentação são referentes aos
municípios que entregaram o questionário respondido até o dia 05 de março de 2015, ou
seja, ficaram de fora desta análise 10 municípios, sendo 9 administrados pela SABESP. Ao
final da apresentação iniciou-se discussão acerca dos dados parciais apurados, destaque
para o número de Municípios que informaram possuir Plano Diretor de Drenagem; o
resultado foi contestado por Antonio Carlos Vieira, o representante da Secretaria Executiva
alega que o Comitê, através do FEHIDRO financiou Planos Diretores de Drenagem para os
municípios da UGRHI, exceto para o município de Dobrada; este foi hierarquizado em 2014
para elaboração do Plano Diretor de Saneamento Básico, o qual traz no seu escopo a
questão da drenagem. O Grupo decidiu que a VM deverá repassar os dados levantados
para a SE do Comitê, afim de que o Colegiado proceda a devida apuração; caso se confirme
divergência, o município será notificado para equacionar o erro. Findada a apresentação do
diagnóstico parcial, o representante da VM fez saber sobre a realização das 4 Oficinas do
Plano a serem realizadas no mês de março, a saber: dia 17 no Auditório do DER em Bauru;
dia 19 na SENAG em Lins; dia 24 no DAEE em Novo Horizonte e dia 26 na FATEC em
Taquaritinga; sendo que as Oficinas tem previsão de início às 13h00 e término às 16h30;
destacou ainda que as Oficinas serão a última oportunidade de inserção de dados para o
diagnóstico do Plano de Bacia, são abertas à todos os membros do Comitê e demais
interessados da região. Após, foi detalhadamente descrito o formato das Oficinas; na
ocasião será aplicada a metodologia METAPLAN, o objetivo será instigar pessoas à pensar
em recursos hídricos, levantar as criticidades locais, identificá-las e propor soluções
inovadoras, de forma a gerar indicativos para o prognóstico do Plano de Bacia em
construção. Quanto ao cronograma que rege o contrato para a elaboração do Plano de
Bacia, a VM alega que não será possível o cumprimento das etapas até 22 de junho de
2015, vigência do contrato; para tanto fez demonstração das etapas em execução e futuras,
tais como a pactuação das metas e ações, a conclusão do Plano, a realização da Audiência
Pública e Plenária do Comitê e confecção do Relatório Síntese; isto posto, a contratada
sugere prorrogação da vigência até dezembro/2015. O assunto foi discutido e submetido à

aprovação do Grupo, que decidiu por unanimidade prorrogar o prazo de execução. Em
seguida, Antonio Carlos Vieira lembra que na reunião anterior, ficou definido que membros
do GT-Plano seriam designados para acompanhar a realização das Oficinas, de tal forma,
que em cada Oficina deveriam comparecer ao menos 2 membros. A partir da análise dos
endereços dos membros do GT e dos locais de realização das Oficinas do Plano, foram
definidos os responsáveis pelo acompanhamento, a saber: dia 17, em Bauru: Antonio Carlos
Vieira (DAEE), Hélio George Samesima (CETESB), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia
(CBRN), Clelia Maria Mardegan (Secretaria de Agricultura e Abastecimento), Márcia Cristina
Cury Bassoto (Secretaria da Saúde) e Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha); dia 19,
em Lins: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Gisele Simplício Murari (PM de Guaiçara), Hemerson
Fernandes Calgaro (PM de Lins), Grasiele Simplício Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado) e
Gelson Pereira da Silva (SENAG); dia 24, em Novo Horizonte: Antonio Carlos Vieira (DAEE),
Sérgio Henrique Rezende Crivelaro (PM de Novo Horizonte), José Carlos Cian Junior (PM
de Adolfo), Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP) e Leandro Brabo Cruz (ADENOVO); dia 26,
em Taquaritinga: Antonio Carlos Vieira (DAEE) e Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM de
Taquaritinga). O representante do DAEE e da Secretaria Executiva do Comitê se
comprometeu a participar das 4 Oficinas e estendeu o convite aos demais membros do
Grupo para participar de outras Oficinas, caso haja disponibilidade. Encerrados os assuntos
da pauta, o Grupo definiu que a terceira reunião do GT-Plano será realizada após a
consistência dos dados dos questionários aplicados e conclusão do diagnóstico; assim, fica
agendada para realizar-se dia 27/05/2015, quarta feira, às 09h30min, na sede do DAEE em
Novo Horizonte. O representante da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira
deu por encerrada a 2ª 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 segue para publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será
enviada cópia aos componentes do GT-Plano para aprovação na próxima reunião.

