
Ata da Segunda Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da 
Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, no ano de 2014, de 20 de março de 2014, resumo 

publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de maio de 2014. 
 

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às 9h30, na Sede da 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região Administrativa de Lins - 
SENAG, sito à Travessa Guanabara, 39, Bairro do Junqueira, em Lins / SP, reuniram-se 
os membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica 
Tietê Batalha - GT-PLANO para participarem da segunda Reunião que visa á análise e 
discussão acerca da Minuta do Processo Licitatório – modalidade “Tomada de Preços” 
para Elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-16 Tietê Batalha 2015-2027. 
Estiveram presentes nove membros do GT-PLANO, a saber: Antonio Carlos Vieira 
(DAEE), Hélio George Samesima (CETESB), Clélia Maria Mardegan (Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento), Marcia Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual da 
Saúde), Gisele Simplício Murari (PM Guaiçara), Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins), 
Sergio Henrique Resende Crivelaro (PM Novo Horizonte), Mario Sergio Mariano da Silva 
(PM Guarantã) e Clezi Conforto Zambon (SOS Rio Dourado). Dos quinze membros 
convocados para a Reunião, seis não compareceram; sendo que apenas Maria Eugênia 
de Pizzol Silva Gracia (CBRN) e Mariana de Oliveira Gomes (PM Adolfo) justificaram 
suas ausências. A abertura da Reunião deu-se pelo Coordenador do GT-PLANO, 
Hemerson Fernandes Calgaro que cumprimentou os membros e demais presentes, 
iniciou justificando a necessidade de nova discussão da redação do Processo Licitatório, 
pois na 1ª Reunião de 2014, tratamos do assunto contratação de empresa especializada 
na modalidade “Carta Convite”, e por instrução da Secretaria Executiva do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – SECOFEHIDRO haverá necessidade de fazê-lo na 
modalidade “Tomada de Preços”. O coordenador do GT-PLANO passou a palavra à 
Presidente da SENAG, Keiko Obara Kurimori que alertou para a urgência na contratação 
e elaboração do Plano de Bacia do CBH/TB, cujo prazo de entrega expira-se em 
31/12/2014 e fez apresentação de Giuseppe Boaglio, engenheiro civil que compõe o 
quadro da SENAG e que atualmente responde pelo Setor de Licitações da PM Lins; 
sobre o convidado ressalta seus vastos conhecimentos sobre a questão a ser discutida. 
Antonio Carlos Vieira do DAEE informa que a Coordenadoria de Recursos Hídricos – 
CRHi prorrogou a entrega dos Planos de Bacias para 31/12/2015; contudo entende que 
apesar da dilatação do prazo de entrega, o GT-PLANO e SENAG devem unir esforços 
para tramitação urgente da licitação e contratação da empresa para a elaboração do 
Plano de Bacia do CBH/TB com a realização de diagnóstico, elaboração de prognóstico, 
propositura de metas e ações de curto, médio e longo prazo para o Comitê Tietê Batalha, 
bem como a realização de reuniões de acompanhamento, Oficina e Audiência Pública. O 
representante do DAEE fez explanação acerca dos procedimentos para adequações da 
proposta de licitação na modalidade “Tomadas de Preços”, ou seja, o documento 
minutado pela Secretaria Executiva do Comitê será lido na íntegra e a partir do 
surgimento de dúvidas, estas serão discutidas, sendo realizadas as adequações 
diretamente no texto. No decorrer da leitura da nova Minuta da proposta licitação, foram 
discutidos com ênfase os seguintes assuntos: exigências acerca de demonstração de 
capacidade técnica para profissionais e empresas que pretendem participar do certame 
licitatório; estabelecimento de caução de garantia de execução do contrato; indicação e 
nomeação da Comissão de Licitação pela SENAG; prazo de vigência do contrato; 
obrigatoriedade de publicações do processo licitatório no Diário Oficial do Estado – DOE, 
em um jornal de grande circulação e em um jornal de abrangência regional. Findados os 
trabalhos e expirado o tempo estabelecido para duração da Reunião, o representante da 
Secretaria Executiva, Antonio Carlos Vieira e Giuseppe Boaglio, da PM Lins, se 
comprometeram a ajustar o item que trata da capacidade técnica profissional e da 
empresa, e tão logo, tenham concluídos os trabalhos, a Secretaria Executiva do Comitê 
se incumbiu de enviar aos membros do GT-PLANO, o documento para conhecimento e, 
se necessário inserção de propostas para corrigí-lo e/ou complementá-lo; não sendo 



necessária nova reunião para tratar do assunto. Antes do encerramento da reunião, o 
coordenador lembra que após a conclusão desta etapa, os membros do GT-PLANO 
devem permanecer atentos às novas convocações, visto que durante as diversas fases 
de elaboração do Plano de Bacia, o Grupo se reunirá para acompanhar sua elaboração, 
bem como para aprovar as etapas cumpridas pela empresa especializada. Cumprida a 
pauta, o coordenador Hemerson Fernandes Calgaro deu por encerrada a segunda 
Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê 
Batalha no ano de 2014, sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhada a presente 
Ata para publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, será enviada 
cópia aos membros do GT-PLANO para aprovação na próxima Reunião. 


