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Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 9 h, 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 terceira Reunião que 
visa a análise e discussão acerca do Termo de Referência de atualização do Plano 
de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê Batalha - 
UGRHI-16. Estiveram presentes dez membros do GT-PLANO, a saber: Antonio 
Carlos Vieira (DAEE), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), 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), Mariana de Oliveira Gomes (PM Adolfo), Clezi 
Conforto Zambon (SOS Rio Dourado), Fabiano Alexandre Dantas Bellan (Planeta 
Verde) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos quinze membros convocados para a 
Reunião, cinco não compareceram; sendo que apenas Sergio Henrique Rezende 
Crivelaro (PM Novo Horizonte) e Hudson Moggioni Munhoz (Fórum Pró Batalha) 
justificaram suas ausências. A abertura da Reunião deu-se pelo representante do 
DAEE, Antonio Carlos Vieira em decorrência do atraso justificado do Coordenador 
do GT-PLANO, Hemerson Fernandes Calgaro. Inicialmente cumprimentou os 
membros e demais presentes, em seguida fez citações acerca do andamento do Ato 
Convocatório referente à Cobrança pelo uso da água do Comitê da Bacia 
Hidrográfica Tietê Batalha - CBH/TB, disponível no site do DAEE desde o dia 15 de 
agosto último, ressaltando a importância dos usuários efetuarem a atualização dos 
dados dos usos. Após, breve relato sobre as ocorrências da Reunião anterior, 
ocorrida em 27 de agosto neste mesmo local. A partir daí, o Grupo Técnico passou a 
leitura da Minuta do Termo de Referência, se atendo aos destaques apontados na 
segunda Reunião; sendo que, à medida do surgimento das dúvidas, o membro 
encarregado do esclarecimento, dissertava sobre o assunto em pauta, até o 
esgotamento de todas as pendências. Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, explicou os 
questionamentos que tratavam dos assuntos relacionados à uso e ocupação do 
solo, remanescentes de vegetação nativa, áreas protegidas, recuperação florestal, 
etc. Danielle Ferreira da Silva da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação fez 
menção ao Sistema de Informações Geográficas do Tietê Batalha - SIG/TB, disse 
que na primeira versão do Plano de Bacia Tietê Batalha em 2008, a executora 
apenas montou o SIG, contudo não o estruturou para utilização, vez que tal 
procedimento não estava previsto nos custos; espera que agora, quando da revisão 
do Plano de Bacia, se faça constar a atualização e incremento do software, 
viabilizando sua utilização pelo Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha - 
CBH/TB. Antonio Carlos Vieira representando a  Secretaria Executiva do Comitê, foi 
questionado à respeito da aquisição do veículo utilitário, justificou alegando que o 
veículo será utilizado principalmente em viagens durante a  fase de diagnóstico de 
situação, quando deverão ser percorridos todos os Municípios que compõem a 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos Tietê Batalha – UGRHI-16, bem 
como para preparação e montagem da Oficina e Audiência Pública; concluído o 
Plano da Bacia, o bem será doado à uma instituição pública; neste caso a doação 
será para o DAEE, para utilizá-lo na prestação de serviços junto a Secretaria 
Executiva do Comitê. Findado o assunto, o Coordenador do GT-PLANO, Hemerson 



Fernandes Calgaro, assume a coordenação da Reunião, agradece a compreensão 
pelo atraso e retoma as discussões. Concluídos os questionamentos em torno do 
Termo de Referência, passou-se à análise e discussão da planilha de orçamento e 
cronograma físico-financeiro, sendo os documentos exaustivamente discutidos. 
Decorrido todo o tempo necessário à finalização destes documentos, apurou-se que 
o custo total para a atualização do Plano da Bacia Tietê Batalha será de R$ 
596.250,00. A Secretaria Executiva do Comitê deverá solicitar da SENAG o envio de 
toda a documentação técnica e administrativa necessária à formalização do Contrato 
FEHIDRO. A representante da Secretaria Executiva, Graziela Gomes Silveira 
Scardovelli, prevê que até o final do mês de setembro, toda a documentação 
pertinente será encaminhada à SECOFEHIDRO para indicação do Agente Técnico e 
formalização de contrato. Nesta fase, o Termo de Referência que irá orientar a 
contratação de empresa especializada responsável para a atualização do Plano de 
Bacia da UGRHI-16 - Tietê Batalha, em conformidade com a Deliberação CRH nº 
146 de 11/12/2012, ainda pode sofrer alterações, em razão de necessidades 
apontadas pelo Analista Técnico. Mesmo assim, acredita-se que até o final do ano, 
seja contratada a empresa executora; desta forma, teremos o ano de 2014 para a 
elaboração do Plano de Bacia com a realização do diagnóstico, propositura do 
prognóstico, elaboração de metas e ações de curto, médio e longo prazo para o 
Comitê Tietê Batalha, bem como para a realização de reuniões de 
acompanhamento, Oficina e Audiência Pública. Também ficou acertado que, a 
redação final do Termo de Referência será enviada pela Secretaria Executiva do 
CBH/TB aos membros do GT-PLANO para conhecimento. Antes de dar por 
encerrada a reunião, o Coordenador do GT-PLANO lembra à todos que concluída 
esta fase do processo, os membros do GT-PLANO devem aguardar novas 
convocações, visto que acontecerão reuniões de acompanhamento durante as 
diversas etapas de elaboração do Plano de Bacia, e salienta ser este um importante 
instrumento de gestão de recursos hídricos que irá nortear os passos do Comitê 
Tietê Batalha na busca permanente de recuperação, manutenção e conservação 
das nossas águas. Cumprida a pauta, o Coordenador Hemerson Fernandes Calgaro 
deu por encerrada a terceira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do 
Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha no ano de 2013, 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. 


