
Av. 39, n.º 0422 - B. Primavera - Barretos/SP - CEP: 14.780-400 - FONE/FAX: (0xx17) 3322.2655
E- Mail: comitebpg@recursoshidricos.sp.gov.br

CGC:  46.853.800/0005-80        INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

MOÇÃO CBH-BPG 03/2003

Os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande – CBH-BPG, por ocasião da
15ª Reunião Ordinária, realizada no auditório da Associação Comercial e Industrial de Barretos, em 28
de novembro de 2003, na cidade de Barretos, e:

- Considerando que o Rio Grande, localizado na linha divisória dos Estados de São Paulo e Minas
Gerais, e que está inserido na área de abrangência do CBH-BPG, vem sofrendo o esgotamento de suas
águas e uma exploração continuada e permanente de sua calha, na busca de pedras preciosas;

- Considerando que se impõe o imediato controle dessa situação sob pena da degradação irrecuperável
do meio ambiente e da flora e fauna dependentes do rio;

- Considerando que dessa ação degradante o nível de água vem baixando, prejudicando as atividades
turísticas no município de Guaraci;

- Considerando a Moção CBH-BPG n.º 002/2003 de repúdio aos itens acima citados, encaminhados aos
órgãos competentes;

- Considerando a fiscalização conjunta no reservatório de Marimbondo no Rio Grande, denominada
Operação Diamante, nos dias 17 e 18/11/2003, resultando na apreensão de 14 embarcações utilizadas
por garimpeiros para retirada clandestina de cascalho do fundo do Rio;

- Considerando que participaram da operação os seguintes órgãos: 4º Batalhão de Polícia Ambiental de
São José do Rio Preto, 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Barretos, com apoio da Procuradoria Federal
de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, a Procuradoria Federal do Trabalho, Marinha do Brasil,
IBAMA de Ribeirão Preto e Barretos, CETESB - Barretos, Polícia Federal, Polícia Civil de Guaraci,
33º BPMI de Barretos e Prefeitura Municipal de Guaraci e Prefeitura Municipal de Barretos.

Aprovaram a "Moção de Congratulação" a todos os órgãos envolvidos pelo sucesso da Operação
Diamante, pois somente com atuação constante e em conjunto de todos os órgãos acima citados, sejam
eles municipais, estaduais ou federais envolvidos na questão, maiores serão as probabilidades de
termos os problemas sanados.

Barretos, 28 de novembro de 2002.

Paulo Roberto Fiatikoski
Presidente do CBH-BPG


