Ata da Segunda Reunião do GT-Plano do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha,
de 22 de setembro de 2016, resumo publicado no DOE em 08 de novembro de 2016.
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 9h30; em
segunda chamada, no auditório do DAEE, sito a Avenida Guido Della Togna, 620, em Novo
Horizonte / SP, reuniram-se os membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano
de Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha - GT-Plano para participarem da segunda Reunião do
ano de 2016. Estiveram presentes seis membros, a saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE),
Leandro Razuk Ruiz (CETESB), Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM Taquaritinga),
Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP), Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha) e
Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos 13 membros convocados para esta Reunião,
somente Márcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria da Saúde) 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 Nona Reunião do GT-Plano no ano de 2015, ocorrida em 15 de
dezembro de 2015 e a Ata da Primeira Reunião do GT-Plano no ano de 2016, ocorrida em
18 de fevereiro de 2016; ressaltando que cópia dos documentos foi enviada aos membros
do GT-Plano juntamente com a convocação para esta Segunda Reunião; não havendo
manifestação em contrário as Atas foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à
Reunião, Fabiano Alexandre Dantas Bellan relatou que do material enviado pela Secretaria
Executiva do Comitê referente ao Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027, em sua análise
não foram detectados erros no Relatório Síntese; contudo no Diagnóstico, Prognóstico e
Plano de Ações foram identificados erros de formatação e de ortografia, para os quais foram
solicitadas correções à VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., empresa responsável
pela elaboração do Plano. Com a palavra, Antonio Carlos Vieira informou que a VM
Engenharia contratou empresa especializada para verificação do Plano de Bacia da UGRHI16 2016/2027 com objetivo de identificar e corrigir erros de ortografia e efetuar a
diagramação do Relatório Síntese; porém, observou que mesmo após a verificação alguns
erros permaneceram. Continuando, ressaltou que o Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027
já foi aprovado pelo Plenário do Comitê desde dezembro de 2015, avaliado e pontuado pelo
Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos - DGRH, recebendo a nota 1,5,
sendo que de as notas dos PBHs variam no intervalo de 0,0 à 2,0. Na sequência, fez
apresentação da planilha de avaliação prévia enviada pelo DGRH, com indicação dos itens
do Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027 que atendem e não atendem a Deliberação
CRH 146/2012. Antonio Carlos Vieira fez saber que contactou Henrique Argentin, da VM
Engenharia de Recursos Hídricos Ltda., para informá-lo dos itens não atendidos no Plano;
em resposta foi dito que todos os itens “não atendidos” serão analisados e justificados, a fim
de embasar resposta ao DGRH e aos membros do GT-Plano. Retomando, Fabiano
Alexandre Dantas Bellan propôs aos membros presentes que a aprovação do Plano de
Bacia da UGRHI-16 2016/2027 seja condicionada à realização das correções apontadas
pelo GT-Plano. Débora Riva Tavanti Morelli pede a palavra e questiona qual tipo de
correções serão solicitadas, pois entende que será necessária complementação no
conteúdo do Plano, e cita como exemplo que o assunto “Instrumentos de Gestão” foi pouco
abordado. Fabiano Alexandre Dantas Bellan informou que as correções são especificamente
de formatação e ortografia, em razão do conteúdo geral do Plano de Bacia da UGRHI-16
2016/2027 ter sido aprovado pelo Colegiado; entende que qualquer alteração significativa
deve ser submetida à nova aprovação das Câmaras Técnicas e pela Plenária do Comitê, o
que seria inviável no momento. Complementando, Antonio Carlos Vieira informou que o
Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027 foi aprovado em 2015, com uma estrutura de

Planos de Duração Continuada - PDCs definida no MPO 2015; porém em 2016 o Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CRH aprovou Deliberação com reformulação dos PDCs,
sendo que os Colegiados deverão rever ainda neste ano de 2016, o enquadramento de
todas as ações previstas nos PBHs. Ressalta ainda que mudanças no Sistema Integrado de
Recursos Hídridos - SIGRH são constantes e por esse motivo, o PBH-TB irá sofrer
alterações. Em seguida, os membros do GT-Plano discutiram sobre a possibilidade da VM
Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. realizar a atualização do conteúdo do Plano de
Bacia da UGRHI-16 2016/2027 com base na nova estrutura de PDCs; ao final das
discussões, concluiu-se que a responsabilidade de atualização não é da contratada, vez que
a aprovação do Plano ocorreu em 2015; assim sendo, as alterações deverão ser realizadas
pela Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação – CT-PA. Fabiano Alexandre Dantas
Bellan destaca alguns artigos da Deliberação CRH “ad referendum” nº 185/2016, que
estabelece o formato e o cronograma de entrega dos PBH, salientando que cópia do
documento foi enviada juntamente com a convocação para esta reunião. Com a palavra,
Antonio Carlos Vieira ressalta que a citada Deliberação definiu um novo formato para
apresentação dos PBHs não entregues, contudo no caso do Plano de Bacia do Tietê Batalha
já entregue serão necessários apenas alguns ajustes, tal como os PDCs já citados.
Findadas as discussões, os membros presentes aprovaram o Plano de Bacia da UGRHI-16
2016/2027, desde que efetuadas as devidas correções de diagramação e ortografia, bem
como condiciona à SENAG, tomadora dos recursos FEHIDRO, o pagamento da última
parcela à contratada, até a entrega do material impresso, com as devidas correções.
Concluindo, Antonio Carlos Vieira reforça a informação de que a VM se comprometeu a
contrapor as considerações do DGRH quando da avaliação do PBH-TB, sendo assim propõe
nova reunião do GT-Plano, a ser realizada após concluída a reunião das Câmaras Técnicas
agendada para o dia 04/10/2016, a intenção é de conhecer a resposta da VM para as
considerações do PBH e fechar um documento a ser enviado ao DGRH visando
reconsiderações. Com a anuência de todos os presentes, ficou agendada a 3ª Reunião do
GT-Plano para 04/10/2016 às 13h00. Cumprida a pauta, o coordenador do GT-Plano,
Fabiano Alexandre Dantas Bellan, deu por encerrada a Segunda 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.

