Ata da Terceira Reunião do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia
Hidrográfica Tietê-Batalha, no ano de 2014, de 12 de novembro de 2014, resumo publicado no
Diário Oficial do Estado em 09 de maio de 2015.

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 9h30, no Auditório do
DAEE, sito à Avenida Guido Della Togna, 620, Novo Horizonte/ SP; reuniram-se os
membros do Grupo Técnico de Acompanhamento do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê
Batalha, para participarem da Terceira Reunião do GT-Plano, que visa a apresentação da
empresa vencedora no certame licitatório, modalidade Tomada de Preço, que orientou a
contratação de empresa especializada para Elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica da
UGRHI-16 Tietê Batalha 2015-2027. Estiveram presentes onze membros do GT-Plano, a
saber: Antonio Carlos Vieira (DAEE), Maria Eugênia de Pizzol Silva Gracia (CBRN), Márcia
Cristina Cury Bassoto (Secretaria Estadual da Saúde), Gisele Simplício Murari (PM
Guaiçara), Hemerson Fernandes Calgaro (PM Lins), Sérgio Henrique Rezende Crivelaro
(PM de Novo Horizonte), Fabiano Alexandre Dantas Bellan (PM de Taquaritinga), Grasiele
Simplício Murari Rodrigues (SOS Rio Dourado), Débora Riva Tavanti Morelli (CIESP),
Leandro Brabo Cruz (ADENOVO) e Gelson Pereira da Silva (SENAG). Dos quinze membros
convocados para a Reunião, quatro não compareceram; sendo que Hélio George Samesima
(CETESB) e Gabriel Guimarães Motta (Fórum Pró Batalha) justificaram suas ausências. A
abertura da Reunião deu-se pelo coordenador do GT-Plano, Hemerson Fernandes Calgaro
que cumprimentou os membros e demais presentes, passando imediatamente a palavra ao
representante do DAEE e da Secretaria Executiva do Comitê, Antonio Carlos Vieira que
lamentou a ausência da Presidente da SENAG, Keiko Obara Kurimori. Em seguida, fez
relato sobre as tratativas que levaram à assinatura do Contrato FEHIDRO nº 008/2014 em
07 de janeiro de 2014, e esclarece que através deste instrumento, o Agente Financeiro
Banco do Brasil ficou autorizado a repassar os recursos financeiros necessários à realização
do objeto, até o limite de R$ 596.250,00 (quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e
cinquenta reais), possibilitando a contratação de empresa especializada para a “Elaboração
do Plano da Bacia Hidrográfica da UGRHI-16”. Retomando a palavra, Hemerson Fernandes
Calgaro colocou em discussão e votação as Atas das duas últimas Reuniões do GT-Plano,
ocorridas em 26 de fevereiro e 20 de março de 2014; ocasiões onde foram analisadas e
discutidas as Minutas do Processo Licitatório. Não havendo manifestação dos membros, o
coordenador do GT-Plano colocou em votação as Atas, sendo as mesmas aprovadas por
unanimidade. A seguir, o coordenador do GT-Plano convidou Gelson Pereira da Silva,
representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região
Administrativa de Lins - SENAG, entidade tomadora dos recursos FEHIDRO e responsável
pelo desenvolvimento do processo licitatório que culminou com a contratação da VM
Engenharia de Recursos Hídricos Ltda. – EPP. Gelson Pereira da Silva foi enfático ao
descrever a lisura do certame licitatório, com abordagem das exigências de demonstração
de capacidade técnica para profissionais e empresas envolvidas; estabelecimento de caução
de garantia de execução do contrato; prazo de vigência; etc.; também fez menção à
indicação e nomeação da Comissão de Licitação constituída por cinco membros da SENAG,
responsável pela análise dos documentos técnicos e administrativos, decisões sobre
recursos impetrados, homologação, adjudicação, etc.; sendo que a citada Comissão foi
presidida por Giuseppe Boaglio, engenheiro civil com vastos conhecimentos nas questões
técnicas e jurídicas que envolvem processos licitatórios. Na oportunidade, citou
nominalmente as seis empresas inscritas para o certame, a saber: 1) Régea Geologia e
Estudos Ambientais; 2) Toposat Ambiental Ltda – EPP; 3) Felco Faleiros Projetos e
Consultoria em Engenharia Ltda – EPP; 4) EcosBio Projetos Agroindustriais e Ambientais
Ltda – EPP; 5) Fundação Paulista de Tecnologia e Educação – FPTE; e 6) VM Engenharia
de Recursos Hídricos Ltda – EPP. Ao final do processo, a Comissão de Licitação da SENAG
homologou a VM Engenharia em Recursos Hídricos Ltda. – EPP como vencedora da
licitação, sendo formalizado o contrato no valor de R$ 440.203,83 (quatrocentos e quarenta
mil, duzentos e três reais, oitenta e três centavos). Concluída a explanação do representante
da SENAG, Hemerson Fernandes Calgaro convida os representantes da VM Engenharia em

Recursos Hídricos Ltda. - EPP, os engenheiros civis Marcelo Malheiros D. Verçosa e
Raphael Machado para apresentação da empresa contratada e detalhamento das etapas à
serem desenvolvidas na Elaboração do Plano de Bacia da UGRHI-16 Tietê Batalha 20152027, contendo diagnóstico; prognóstico; metas e ações de curto, médio e longo prazo;
realização de reuniões de acompanhamento com o GT-Plano; realização de uma Oficina
Regional; e uma Audiência Pública. Marcelo Malheiros D. Verçosa fez breve relato sobre a
história de empresa, onde exaltou sua equipe técnica e os trabalhos realizados, com
destaque para o Plano de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, o
qual foi o Plano de Bacia melhor pontuado no Estado de São Paulo. A seguir, Raphael
Machado, iniciou a apresentação de mídia abordando questões técnicas e de formatação
dos trabalhos a serem desenvolvidos pela equipe técnica da empresa nas diversas fases de
elaboração do Plano de Bacia do CBH/TB. Concluída a apresentação, o representante da
VM abriu a palavra para manifestação e/ou comentários dos membros do GT-Plano; na
oportunidade, Débora Riva Tavanti Morelli, da CIESP indagou sobre a fonte de dados a ser
utilizada; Raphael Machado esclareceu que a base de dados é composta prioritariamente
por informações contidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos 2012-2015, no Plano de
Bacia da Bacia do ano de 2008, e nos Relatórios de Situação 2013/2014 e versões
anteriores. Antonio Carlos Vieira questiona sobre a visita aos 36 Municípios da Bacia, pois
entende ser primordial tal procedimento, inclusive para atualização dos dados contidos nos
documentos citados anteriormente. Raphael Machado esclarece que a visitação aos
Municípios não está prevista no Termo de Referência e Contrato que orientam a elaboração
do Plano; contudo deixa aberta a possibilidade de fazê-lo. O Grupo decide intervir e propõe
a realização de visitas técnicas nos 36 Municípios da UGRHI-16, bem como de quatro
Oficinas Regionais; pois entendem que as informações obtidas nestes eventos serão de
suma importância para a composição do diagnóstico e demais fases do Plano. Raphael
Machado acata a solicitação, diz que irá confeccionar um questionário padrão que enviará
aos Municípios para preenchimento; de posse destes documentos, uma equipe composta
por técnicos da VM procederá visita aos Municípios. Com a relação à realização das
Oficinas Regionais, Raphael Machado diz que o contrato prevê a realização de uma única
Oficina, contudo entende ser proveitosa a realização de outras; assim o GT-Plano e
empresa decidiram conjuntamente que a melhor estratégia será a realização de quatro
Oficinas, assim distribuídas: 1ª) em Bauru, no auditório do DER; 2ª) em Lins, na sede da
SENAG; 3ª em Novo Horizonte, na sede do DAEE; e 4ª) em Taquaritinga, em local a ser
definido pela PM. A seguir, Raphael Machado teceu esclarecimentos, sendo amplamente
discutidos os temas Diagnóstico e Prognóstico; além do Plano de Ações e Metas que deve
conter o Plano de Bacia do Tietê Batalha; findados os assuntos, passou à apresentação do
cronograma de execução, que após alguns ajustes foi aprovado pelo GT-Plano. Romildo
Eugênio de Souza, analista do Agente Técnico DAEE, esclarece que à medida da aprovação
pelo GT-Plano de cada etapa executada, a tomadora SENAG exigirá a emissão de
documento formal do coordenador do GT, chancelando o pagamento da parcela executada.
Graziela Gomes Silveira Scardovelli, da Secretaria Executiva do Comitê, informa sobre a
realização da 3ª Reunião Plenária do CBH/TB, em 09 de dezembro próximo, e opina que
esta Reunião possa ser uma ótima oportunidade para divulgação das Oficinas programadas.
Ao final da reunião, o coordenador alerta os membros do GT-Plano para as novas
convocações e atividades do Grupo, visando o fiel cumprimento do estabelecido no Termo
de Referência, principalmente no que tange ao acompanhamento e aprovação das diversas
etapas de elaboração do Plano da Bacia Hidrográfica Tietê Batalha. 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 2014,
sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhado o resumo da 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.

