MEMÓRIA DA 9ª REUNIÃO DO GT PLANO DA BACIA - GESTÃO 2017-2019
DATA: 19/04/2018

HORÁRIO: 14h00

LOCAL: FABHAT

LISTA DE PRESENÇA – GT Plano
Entidade

Nome

SABESP

Silene Cristina Baptistelli

CETESB

Marta Emerich

EMAE

Daniel Jesus de Lima

CIESP

Jorge Luiz Rocco

Coordenadora da CTMH

Lilian Barrella Peres

Coordenador da CTGI

Josué Marcos Barranco

Coordenador da CTPA

Amauri Pollachi

SSRH

Marcio da Silva Queiroz
CONVIDADOS

Secretaria Executiva do CBH-AT

Ana Sedlacek

CDHU

Mônica Therezinha Bartie Rossi

FABHAT

Hélio César Suleiman

JNS-COBRAPE

Alessandra Piovani R. Teixeira

JNS-COBRAPE

Priscilla M. Piagentini

JNS-COBRAPE

Luiz Werneck

ASSUNTOS TRATADOS:
1.

Abertura e Discussões

Hélio abriu a reunião às 14h20 e informou que o intuito é finalizar as ações do Plano da Bacia.
Amauri não concordou com o que foi apresentado justificando que o arranjo das ações setoriais
e induzidas gerou um certo desconforto, pois da forma como apresentando entende-se que o
Comitê nada fará em relação as ações setoriais e sugeriu para que ambas as ações não sejam
separadas.
O grupo não concordou em separar essas ações, visto que este assunto já foi âmbito de
discussões nas reuniões anteriores e que foi definida tal separação.
Lilian sugeriu que incluir colunas no quadro do Plano de Ações para identificar as ações
“setoriais” e as ações que o CBH-AT poderia ser o interlocutor.
Jorge Rocco informou que as ações induzidas são de grande importância para o Comitê e as
setoriais define “quem serão os executores”, ou seja, não são excludentes e o Comitê sendo
interlocutor, agirá para que essas ações, aconteçam.
Priscilla (COBRAPE) informou que se haveria possibilidade de enviar a planilha contendo as
ações, uma vez que este documento já foi encaminhado no convite da Reunião Plenária do CBHAT.

Considerando a grande quantidade de ações propostas no plano, verificou-se que não havia
tempo suficiente para revisão de todas, antes da plenária do Comitê. Dessa forma, entendeu-se
que seria melhor definir as ações somente para o quadriênio 2016-2019, visando atender às
deliberações do CRH.
Marcio sugeriu que as ações não contempladas no quadriênio 2016-2019 poderiam constar no
item “Propostas de Intervenção para Gestão dos Recursos Hídricos” (Relatório do Prognóstico)
e ser objeto de avaliação para os próximos quadriênios.
Hélio esclareceu que não se deve alterar um documento, uma vez que o mesmo já foi
encaminhado, entretanto, sugeriu mais uma revisão do Plano de Ação para o quadriênio 20162019, e as alterações serem apresentadas diretamente na Reunião Plenária.
Lilian sugeriu uma reunião de alinhamento para finalizar esta questão.
Após concordância, essa reunião ficou agendada para às 14h00 do dia 20/04 na SABESP.

2.

Encaminhamento
2.1 Os membros se reunião na CETESB, em 20/04.
2.2 Encaminhar a proposta de alteração do PA/PI 2016-2019 para os membros do GT
Plano para manifestações até as 18h00 do dia 23/04 e posteriormente encaminhar
à COBRAPE para consolidação.

