Ata da 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Técnica Integração do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Grande, realizada em Ribeirão Preto - SP, em 08/11/2016.

1

Às nove horas do dia oito do mês de novembro de 2016, nas dependências do auditório do

2

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

3

a 2ª reunião ordinária da CTI do CBH Grande. A reunião iniciou em segunda convocação com a

4

presença de nove membros conforme relação abaixo: Januária Da Fonseca Malaquias (IGAM),

5

Guilherme Frasson Neto (COPASA), Threyse Kellen Barbosa Silva (FIEMG - Regional Vale do

6

Rio Grande), Carlos Renato Viana (FIEMG - Regional Sul), Domingos Inácio Salgado (Sindicato

7

dos Produtores Rurais de Cassia), Débora Riva Tavanti Morelli (FIESP), Carlos Wagner

8

Alvarenga (ABES), Adriano Valério Resende (IRIS) e Caio Penna Martins (SIRVARIG)A

9

coordenadora da CTI deu boas vindas a todos os presentes e sugeriu a inversão da pauta para

10

os itens apresentados a seguir. 1. Parecer GTPIRH 001/ CBH Grande e Deliberação nº 35/2016

11

- Aprova o Diagnostico PIRH: a coordenadora do GT-Plano Sra. Débora Riva Tavanti Morelli,

12

apresentou o resumo do Produto Parcial - PP02 (1317-ANA-01-RH-RP-0002-R3) e visando a

13

atualização dos membros da CTI foi apresentado o histórico das atividades, a estrutura do

14

relatório e cronograma que está sendo seguido, que apresentou atraso de cerca de três meses

15

na fase de diagnóstico. Foi explanada a preocupação com relação ao conteúdo técnico dos

16

Comitês afluentes, se realmente está retratando a realidade local. Foi informado ainda que o

17

vencimento do contrato com a Engecorp será em julho de 2017. A coordenadora do GT-Plano

18

solicitou sugestões de como pode ser feita a apresentação do Plano Integrado de Recursos

19

Hídricos da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos - Grande (PIRH-Grande) na plenária e

20

foram sugeridas as apresentações: exemplo de um cenário que possa ser visualizado no

21

diagnóstico, próximo passos e o endereço eletrônico onde o material está disponível para

22

consulta. Foi discutida a possibilidade de extensão do prazo do contrato com a Engecorp visando

23

garantir a discussão de conteúdo com os Comitês afluentes e levantados aspectos legais

24

relacionados. Os membros presentes concordaram com o parecer apresentado e também

25

aprovaram sem alterações a minuta da Deliberação nº 35/2016 - Aprova o Diagnóstico

26

PIRH. Ainda sobre este ponto de pauta, a CTI recomendou ao GT-Plano atenção especial ao

27

prazo para conclusão das etapas pendentes do Plano Integrado de Recursos Hídricos da

28

Unidade de Gestão de Recursos Hídricos - Grande (PIRH-Grande) de forma a garantir a

29

integração dos Comitês afluentes. 2. Deliberação nº 34/2016 - Aprova o Relatório Anual de

30

Atividades do CBH Grande: a coordenadora da CTI perguntou se todos estavam de acordo

31

com a minuta de deliberação apresentada e foram sugeridas as seguintes alterações para

32

apreciação da CTIL. Após as sugestões, os membros presentes aprovaram a minuta de

33

deliberação. Anexo I – GT Processo Eleitoral: Assunto 2: Encaminhamento: Onde se lê:

34

Encaminhamento: Elegeu-se o coordenador do GT; aprovou-se o calendário para o processo

35

eleitoral; apresentou-se proposta de divulgação e edital a ser apreciado na reunião plenária do

36

CBH Grande. Substituir por: Encaminhamento: Elegeu-se o coordenador e relator do GT;

37

aprovou-se o calendário para o processo eleitoral; apresentou-se proposta de divulgação e edital

38

a ser apreciado na reunião plenária do CBH Grande Anexo I – Reunião Conjunta CTI e CTIL:

39

Assunto: Encaminhamento: Onde se lê: Encaminhamento: Necessidade de se criar um Grupo
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40

Técnico para estabelecer as normas, procedimentos e calendário da Eleição do CBH Grande.

41

Substituir por: Encaminhamento: Necessidade de se criar um Grupo de Trabalho para

42

estabelecer as normas, procedimentos e calendário da Eleição do CBH Grande. Anexo I – GT

43

Lançamento ETE Cardoso: Assunto: Encaminhamento: Encaminhamento: Foi eleito o

44

coordenador do Grupo. O que motivou a criação deste GT foi a necessidade de se reenquadrar

45

um braço devido a desconformidade do parâmetro fósforo o que estava dificultando a obtenção

46

da outorga de lançamento da ETE pela ANA. Após as apresentações dos representantes da

47

SABESP e da ANA e também de que há uma resolução do CNRH onde a ANA pode enquadrar,

48

transitoriamente, o corpo hídrico enquanto o enquadramento não seja definido por Lei,

49

resolvendo assim a questão da outorga, a reunião foi encerrada, passando o assunto a ser

50

matéria do CBH TG (afluente do CBH Grande) que fica com o trabalho de descobrir de onde vem

51

a poluição que deu desconformidade ao índice fósforo. Adequar o texto informando que foi

52

criada a Deliberação CBH-GRANDE Nº 20/2015, de 27 de novembro de 2015 para discutir

53

e acompanhar o processo de lançamento da ETE de Cardoso. 3. Deliberação nº 33/2016 -

54

referenda a comissão eleitoral: A coordenadora da CTI perguntou se todos estavam de acordo

55

com a minuta de deliberação apresentada e foram sugeridas as seguintes alterações para

56

apreciação da CTIL. Após as sugestões, os membros presentes aprovaram a deliberação

57

referendada. Onde se lê: O processo eleitoral compreende outras etapas, além da elaboração

58

das normas, dentre as quais destacam-se o acompanhamento da divulgação, inscrição,

59

habilitação e a realização das plenárias setoriais; Substituir por: O processo eleitoral compreende

60

outras etapas, além da elaboração das normas, dentre as quais destacam-se o

61

acompanhamento da divulgação, inscrição, habilitação e a realização das plenárias segmentos;

62

Onde se lê: d) (CIGRA/Threyse Kellen Barbosa Silva) Substituir por: d) (CIGRA/Kellen Tatiana

63

da Silva) Onde se lê: Art. 3º III. Apoiar a elaboração do material de divulgação, assim como o

64

processo de mobilização; Substituir por:

65

comunicados de divulgação, assim como o processo de mobilização; 4. Minuta do Acordo de

66

Cooperação - ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2016/ANA e Deliberação nº 28/2016 -

67

Aprova o Pacto de Gestão: A coordenadora da CTI perguntou se todos estavam de acordo com

68

os documentos apresentados e não havendo nenhuma objeção, foram aprovados sem

69

sugestões. 5 Outros assuntos: Os membros presentes sugeriram temas para a atuação e

70

planejamento das atividades da CTI para os próximos quatro anos, tais como: Agenda de

71

atividades; Arranjo institucional, Proposta de modelos de Agência de Água compatíveis com as

72

legislações federais e estaduais; Discussão do prognóstico e plano de ações do PIRH-Grande

73

com os comitês afluentes; Estratégias para implantação do PIRH-Grande de forma continuada;

74

Estratégias de comunicação e articulação. O Sr. Guilherme Frasson Neto (COPASA) sugeriu que

75

a próxima reunião acontecesse em Varginha-MG. Nada mais havendo a tratar, a coordenadora

76

da CTI agradeceu a presença de todos e deu a reunião por encerrada e eu Threyse Kellen

77

Barbosa Silva, relatora da CTI lavrei esta Ata.

Art. 3º III. Apoiar a elaboração de material e
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