Ata da 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Técnica Integração do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, realizada em Ribeirão Preto - SP, em 06/04/2017.

1

Às dez horas do dia seis do mês de abril de 2017, nas dependências do auditório do DAEE,

2

localizado na Rua Olinda, 150, Bairro Santa Terezinha, Ribeirão Preto – SP realizou-se a 3ª

3

Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Integração do CBH Grande. A reunião iniciou em

4

segunda convocação às dez horas e trinta minutos com a presença de doze membros conforme

5

relação abaixo: Januária Da Fonseca Malaquias (IGAM), José Maurício Braga (Prefeitura de

6

Catanduva), Adriano Valério Resende (IRIS), Irinéia Ardisson da Silveira Souza (ONG Planeta

7

Solidário), Luiz Roberto Barretti (ABES), Ângela Maria Pimenta (ADP), Threyse Kellen Barbosa

8

Silva (FIEMG), Guilherme Frasson Neto (COPASA), Caio Penna Martins (SIRVARIG), Aparecido

9

Hojaj (ASSEMAE), Débora Riva Tavanti Morelli (FIESP), Antônio Carlos Gianotti (SABESP).

10

Participaram como convidados: Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra (ABHA), Daiane

11

Ciccone Cesarino (Prefeitura de Catanduva), Paulo Finotti (CBH Pardo/Soderma) e Renato

12

Crivelenti (CBH Pardo/DAEE). 1. Abertura: A Coordenadora da Câmara Técnica de Integração

13

(CTI) senhora Januária da Fonseca Malaquias deu boas-vindas aos presentes, declarou aberta

14

a reunião. Explicou que a partir da próxima reunião as reuniões serão renumeradas pois seguirão

15

a numeração desde a criação da Câmara e não a partir da nova composição. Informou que a

16

ABHA ficará responsável por fazer este levantamento. A Coordenadora da Câmara solicitou aos

17

presentes que se apresentassem. A senhora Januária Malaquias informou que a ABHA dará o

18

suporte necessário para realização das reuniões. Informou que a Sabesp enviou representante

19

por procuração para participar da reunião. Disse que a ata da 2ª Reunião da CTI, realizada no

20

dia 08 de novembro de 2016, será apreciada na 4ª Reunião da Câmara, pois por um equívoco

21

não foi pautada nesta reunião. 2. Eleição Coordenador Adjunto: a Coordenadora da CTI,

22

senhora Januária Malaquias, disse que hoje não visualiza a necessidade da figura do relator,

23

visto que este trabalho será desempenhado pela ABHA. Propôs que a senhora Threyse Silva

24

que atualmente faz a relatoria da Câmara seja eleita como Coordenadora Adjunta. A

25

Coordenadora da CTI abriu para discussões. A senhora Threyse Silva explicou que já está

26

fazendo esse trabalho com a senhora Januária e gostaria de assumir a Coordenadoria Adjunta

27

para apoiar mais de perto. O senhor Aparecido Hojaij disse que não vê necessidade da figura do

28

Coordenador Adjunto visto que os trabalhos estão sendo bem conduzidos no formato que está a

29

Coordenação. Os demais membros se manifestaram favoráveis. A senhora Threyse Silva foi

30

eleita como Coordenadora Adjunta da Câmara Técnica de Integração do CBH Grande. 3. Plano

31

de Trabalho da CTI – Gestão: 2016/2020: a coordenadora da CTI disse que em parceria com

32

a senhora Threyse Silva elaborou uma proposta de Plano de Trabalho para a Câmara 2016/2020.

33

Falou que o Plano está divido em quatro ações e cada ação subdivida em: descrição, objetivo,

34

público envolvido, classificação de recurso, possíveis dificuldade para implementação e meta.

35

Sendo as quatro metas: Plano de Bacia, Integração MG e SP, Instrumento de Gestão e Propor

36

alterações nas competências da CTI. A Coordenador da CTI colocou em discussão o Plano de

37

Trabalho. Ação: Plano de Bacia – Metas: 1- Reunião com atores principais dos CBHs afluentes

38

de MG, para subsidiar a elaboração do plano de ações – Workshop, 2- Reunião com atores

39

principais dos CBH's afluentes de SP, para subsidiar a elaboração do plano de ações - Workshop
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40

, 3- Análise dos documentos produzidos pelo GTPlan e encaminhamento para aprovação da

41

CTIL, de forma a subsidiar a decisão da Plenária. O senhor Aparecido Hojaij perguntou se os

42

CBH’s afluentes participarão da elaboração do Plano apenas por meio do Workshop. A senhora

43

Débora Riva respondeu que haverá mobilização em cada Comitê Afluente. A senhora Débora

44

Riva sugeriu que ao invés de Workshop seja uma ação conjunta do GT Plano e da CTI. Falou

45

que não acredita que será possível fechar o Plano de Ação nesta reunião pois haverá eleição de

46

novo Presidente para o CBH Grande e com certeza terá novas demandas. O senhor Aparecido

47

Hojaij disse que com a nova direção poderá ser apresentado um novo caminhar para a Câmara.

48

Disse não ver sentido em definir o Plano de Trabalho nesse momento. O senhor Luiz Barretti

49

disse que mesmo com a eleição do novo Presidente não acredita que haverá mudanças

50

significativas, pois a Diretoria segue as diretrizes do Comitê. Disse que a Câmara precisa saber

51

qual é o cronograma do Plano de Bacia pois a integração faz parte do Plano. Deve ser analisado

52

em qual momento a ação integração será introduzida na ação Plano. A senhora Januária

53

Malaquias disse que concorda que não é o momento de fechar o Plano de Trabalho, mas essa

54

discussão pode ser iniciada. Falou que a CTI não irá interferir na parte técnica do Plano, a

55

Câmara tem que definir quais os mecanismos de integração. A senhora Débora Riva sugeriu que

56

seja pautado para próxima reunião da Câmara a apresentação do Prognóstico do Plano. A

57

senhora Threyse Silva sugeriu que a planilha de elaboração do Plano de Trabalho fique

58

disponibilizada no google drive pois desta forma todos os membros podem contribuir na

59

elaboração da planilha. Ação Integração – Metas: 4- Conhecer os interesses na bacia do rio

60

Grande nos dois estados e identificar impactos na gestão de recurso hídrico da bacia, 5-

61

Conhecer a legislação dos estados e estudar formas de amenizar as diferenças entre elas, 6-

62

Definir ações de integração comum aos interesses dos dois estados, assegurando a promoção

63

da gestão de recurso hídrico na bacia, 7- Estudar medidas para propor aos CBH's afluentes

64

normativas relativas aos instrumentos de gestão de recursos hídricos, de forma integrada e

65

harmonizada, 8- Acompanhar e propor medidas de cumprimento do Pacto de Integração da bacia

66

do rio Grande, 9- Estudar formas e propor estratégias para iniciar a implementação do

67

instrumento da cobrança de forma integrada, buscando instituir uma agência de bacia única. A

68

senhora Januária Malaquias explicou o objetivo da meta. Disse que deve ser pensado quais

69

seriam os mecanismos e estratégias de Integração. Falou que todos devem pensar, construir em

70

conjunto. A senhora Débora Riva sugeriu que as metas de 6 a 9 sejam excluídas dessa ação

71

visto que o Plano vai trazer essas diretrizes. A senhora Januária Malaquias sugeriu que ao invés

72

de excluir, o texto seja melhorado. O senhor Adriano Resende sugeriu que a meta 9 seja

73

realocada para a ação instrumento de gestão. O senhor Aparecido Hojaij sugeriu que a meta 9

74

seja excluída. O senhor Barretti sugeriu que a meta 9 seja discutida após aprovação do Plano

75

de Bacia. A senhora Januária Malaquias propôs que ao invés de elaborar um Plano de Trabalho

76

para quatro anos seja elaborado Plano de Trabalho anual. Os membros da Câmara concordaram

77

em elaborar o Plano anual. A senhora Débora Riva sugeriu que seja feita uma análise do que

78

deve ser trabalhado em 2017. Sugeriu que seja trabalhado um Plano de mobilização.

79

Considerando que foi aprovado a elaboração de Plano anual não foi discutida a Ação
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80

Instrumentos de Gestão. Ação – Propor alteração nas competências da CTI. A senhora Januária

81

Malaquias fez a leitura das atribuições da Câmara. Falou que além das atribuições de integrar

82

tem atribuições técnicas. Disse que uma Câmara com muitas atribuições perde o foco. A senhora

83

Débora Riva disse que esse não é o momento de alterar as atribuições da Câmara. A senhora

84

Januária Malaquias disse que muda-se o objetivo da Câmara ou altera as atribuições, pois no

85

formato que está tem mais competência de Câmara consultiva. A senhora Débora Riva e o

86

senhor Luiz Barretti não concordam com a discussão de alteração do Regimento da CTI para

87

2017. O senhor Barretti disse que a Câmara não pode alterar seu próprio Regimento. A senhora

88

Threyse Silva propôs que seja feito análise de demanda ao invés de propor alteração de

89

competência da CTI. Ficou definido que será feito um estudo do Regimento Interno e com base

90

neste estudo será reavaliado a necessidade ou não de alterar o Regimento. Ficou definido que

91

para o ano Plano de Trabalho de 2017 a CTI irá focar nas seguintes ações: Plano de Bacia,

92

Integração (metas 4 e 5), estudo do Regimento da CTI. 4. Plano Ambiental de Conservação e

93

Uso do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA) da Usina Hidroelétrica (UHE) Água

94

Vermelha: A coordenadora da CTI explicou que recebeu uma demanda da Diretoria do Comitê

95

para análise do PACUERA da UHE Água Vermelha, mas não recebeu a documentação que deve

96

ser analisada. O senhor Adriano Resende perguntou se analisar PACUERA é competência de

97

Comitê de Bacia. Ficou definido que será informado a Diretoria do Comitê que a Câmara

98

aguardará o envio da documentação e com a documentação a CTI irá manifestar se ela tem

99

competência ou não para analisar. 5. Outros assuntos: O senhor Guilherme Frasson Neto

100

(COPASA) sugeriu que a próxima reunião acontecesse em Varginha-MG. Ficou definido que a

101

próxima reunião será realizada entre os meses de maio e junho na cidade de Varginha-MG. O

102

senhor Adriano Resende solicitou que na próxima reunião seja apresentado o processo de

103

implementação da cobrança nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Nada mais havendo a

104

tratar, a coordenadora da CTI agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada e

105

eu Cynthia Roberta Barbosa Santos Guerra, analista administrativa da ABHA lavrei a presente

106

Ata, que segue assinada pela Coordenadora Januária da Fonseca Malaquias e pela

107

Coordenadora Adjunta Threyse Kellen Barbosa Silva.
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