
ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-BPG 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na Câmara Municipal de Barretos, 

à Rua 16 n.º 730 – Barretos/SP, com início às 09h00, realizou-se a 41ª Reunião Ordinária do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com um total de 35 (trinta e cinco) 

membros, sendo 30 (trinta) com direito a voto: Joel Arantes de Souza (titular – GVS Barretos); 

Claudio Daher Garcia (titular – DAEE); Luciana A. C. R. de Paula (suplente – DAEE); Davi 

Faleiros (titular- CETESB); Marco Aurélio M. Pereira (Titular - DER); Maria Inácia M. Freitas 

(titular – PM Colômbia); Bruno César Vicari de Oliveira (titular – PM Morro Agudo); 

Valdemir Antônio Morales (titular – PM Colina); Samir Assad Nassbine (titular – PM Terra 

Roxa); Sérgio de Mello (titular – PM Guaira); Antonio Carlos Ribeiro de Souza (suplente – PM 

Viradouro); Caio Penna Martins (suplente – SIRVARIG); Adriana Martins P. Borba (suplente 

– DEAGUA); Renato Massaro  Sobrinho (titular- Sindicato Rural de Guaíra); Giovanni 

Saraceni (suplente – SAAE- Barretos); Gilmar Aparecido Feltrin (titular – SAAEB); Marcos 

Cussolin Mesquita (titular – SABESP); Newton Junqueira Franco (titular – Sindicato Rural de 

Bebedouro); Débora Riva Tavanti Morelli (titular – FIESP); Thaisa Helena Serpa (titular – 

Associação Forn. Cana da Região de Catanduva); Ricardo Aparecido Casagrande (titular – 

SAAEC); Fernando Luiz Basso (suplente – SAAEC); Edson Luis Carvalho (titular – ÚNICA); 

Antonio Leandro Pagotto (titular – CANAOESTE); Paulo Roberto Argeli Betin (titular – 

SAV); Débora Sartori (titular – ABEAA); Angela Maria M. do Prado Brunelli (titular – Fórum 

de Desenvolvimento Bebedouro 2000); Cesar Renato Rotessi Salvi (titular – OAB); Marcos 

Costa (suplente – Sindicato dos Engenheiros do Est. SP); João Antonio dos Reis Gandra (titular 

– Patrulha Ecológica de Bebedouro); Jaqueline Aparecida B. Fernandes (titular – UNIFEB); 

Matheus Nicolino Peixoto Henares (suplente – UNIFEB); Ingrid Shimomura Iro (titular – 

Cooperativa Coopercolômbia); Edna Carlos de Souza (suplente - Cooperativa Coopercolômbia) 

e Telma Alves Magro (titular – ACIAB). Dando início à reunião, o presidente do CBH-BPG, 

Prefeito Municipal de Terra Roxa, Dr. Samir Assad Nassbine, cumprimentou a todos, dando 

boas vindas e sugeriu a dispensa da leitura da Ata da 40ª Reunião Ordinária do CBH-BPG, 

sendo aprovada por unanimidade, já que todos a receberam com antecedência. Em seguida, 

colocou em votação a referida ata, também aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou a 

palavra ao Secretário Executivo do CBH-BPG e representante do DAEE, Claudio Daher 

Garcia, que cumprimentou a todos e iniciou falando sobre a implantação da outorga eletrônica 

pelo DAEE, esclarecendo que ainda está em fase de teste, consequentemente, passando por 

ajustes. Ainda sobre outorga, falou que o volume considerado como usos insignificantes, sofreu 

alteração, sendo que, para águas subterrâneas passou de 5m³/dia para 15 m³/dia, e para águas 

superficiais 25m³/dia. Lembrou que, para esses volumes o DAEE exige apenas o cadastro dos 

usos. Com relação à Cobrança pelo uso da Água será necessário refazer a consolidação dos 

usos, tendo em vista a determinação, pelo DAEE dos novos volumes considerados 

insignificantes, devendo haver uma readequação desses volumes para a cobrança. Lembrou que 

o retrabalho retardará a efetivação da cobrança. Em seguida, falou sobre o Iº Encontro de 

Educação Ambiental do CBH-BPG que será realizado no dia 22/06/2016, no UNIFEB; será 

voltado para os professores, no entanto, será aberto a todos. Em seguida, apresentou a 

Deliberação Ad Referendum CBH-BPG n.º 188/2016, de 11/02/2016, que “Justifica a 

necessidade e conveniência do Projeto Água Viva – monitoramento e recuperação de nascentes 

de abastecimento público do município de Bebedouro/SP”.  Após explanação acerca da referida 

deliberação, a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, passando a ser 

nominada como Deliberação CBH-BPG n.º 188/2016, de 11/02/2016, que “Justifica a 

necessidade e conveniência do Projeto Água Viva – monitoramento e recuperação de nascentes 

de abastecimento público do município de Bebedouro/SP”. Em seguida, apresentou a Minuta 

de Deliberação CBH-BPG n.º 189/2016, que “Indica os representantes do Segmento Poder 

Público, Usuários e Sociedade Civil, membros do Plenário do CBH-BPG para pleitear assento 



na Câmara Técnica de Integração do CBH-Grande para o mandato do quadriênio 2016/2020 e 

dá outras providências”, tendo sido indicados nesta reunião plenária, para representar o Poder 

Público, a Prefeitura Municipal de Bebedouro; para representar os Usuários, o Sindicato Rural 

Vale do Rio Grande – SIRVARIG e para representar a Sociedade Civil, o Fórum de 

Desenvolvimento Bebedouro 2000. Após discussões acerta da referida deliberação, a mesma 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade, passando a ser nominada como 

Deliberação CBH-BPG n.º 189/2016, que “Indica os representantes do Segmento Poder 

Público, Usuários e Sociedade Civil, membros do Plenário do CBH-BPG para pleitear assento 

na Câmara Técnica de Integração do CBH-Grande para o mandato do quadriênio 2016/2020 e 

dá outras providências”. Em seguida, passou a palavra para o coordenador de Câmara Técnica 

de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos – CT-PLAGRHI e representante da 

CETESB, Davi Faleiros para apresentar e explanar a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 

190/2016, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2016 e dá outras 

providências”. Entre as considerações observadas durante a explanação, foi solicitado que fosse 

relatado o motivo pelo qual alguns empreendimentos não puderam ser contemplados, tendo em 

vista o não atendimento aos pré-requisitos do MPO e a Deliberação CBH-BPG n.º 184/2015. 

Ao final da explanação da referida Minuta de Deliberação, Davi apresentou o Parecer da 

Câmara Técnica n.º 01/2016 objetivando a retirada do pleito do Centro Paulista de Estudos 

Agropecuários – CPLA, intitulado de “Construção de base de dados geoambientais para gestão 

de recursos hídricos da UGRHI 12 por sistema de informações geográficas”, o qual aponta os 

motivos pelos quais optou-se pela retirada deste pleito, embora apresentasse total condição de 

ser contempado. Davi ressaltou que o projeto é muito bom, no entanto, em resumo ao parecer 

da CT-PLAGRHI alegou, entre outros fatores, a inviabilidade deste projeto para a UGRHI12. 

Tomando a palavra, a vice-presidente do CBH-BPG, representante do Fórum de 

Desenvolvimento Bebedouro 2000, Angela Brunelli, alegou que dentre os fatores que 

inviabilizam a realização deste projeto neste momento, é que as diretrizes para a execução 

desse projeto será um dos produtos do plano de bacia, que ainda não foi elaborado. Após, 

solicitou que fosse submetido à plenária separadamente. Colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade. Em seguida, Davi passou à pontuação e hierarquização dos 

empreendimentos. Finalizada apresentação, Davi parabenizou o trabalho da CT-PLAGRHI e 

passou a palavra ao presidente do CBH-BPG para submetê-la à aprovação da plenária. 

Tomando a palavra, Claudio lembrou que é possível que este CBH ainda se disponha de 

recursos para contemplar alguns dos projetos na carteira de suplência. Em seguida, passou a 

palavra ao presidente que colocou em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 

190/2016, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2016 e dá outras 

providências”, sendo aprovada por unanimidade, passando a ser nominada Deliberação CBH-

BPG n.º 190/2016, que “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO/2016 e dá outras 

providências”. Em seguida, a representante da PM de Colômbia Maria Inácia M. Freitas, 

solicitou a palavra e informou que, com relação à incidência pela Usina da Pedra no Rio Pardo, 

a justiça emitiu parecer que determinou a elaboração de um projeto cujo recurso será aplicado 

no Rio Pardo e agradeceu este CBH pelo apoio por meio da moção. Em seguida, o 

representante da Patrulha Ecológica João Antonio dos Reis Gandra, solicitou a palavra e relatou 

sua preocupação com relação à perfuração de poços, no sentido, de estar havendo ou não, o 

controle dessas perfurações, e alegou, ser possível que empresas perfuradoras, façam uso de 

suas funções sem as devidas autorizações, esclarecendo que sua preocupação é com relação à 

contaminação do lençol e até mesmo a execução desses trabalhos sem critério. Claudio orientou 

que quando o fiscal do DAEE identifica perfuração de poço sem a devida autorização ocorre a 

multa e paralização da obra, no entanto, é necessário que se denuncie. Em seguida, o advogado 

Rodrigo solicitou a palavra para realizar denúncia referente à disposição irregular de esgoto 

bruto no Córrego Barretos, apresentando um relato sobre o fato. Após apresentação do dossiê, 



deixou o material à disposição e solicitou que este CBH averigue o fato e analise os dados 

apresentados. Após, o Sr. Anderson, representante do grupo no facebook, Barretos que 

ninguém vê, também se manifestou quanto ao caso. Ao final da apresentação das denúncias, o 

gerente da CETESB Davi Faleiros, se manifestou e apresentou todo trabalho que a CETESB 

vem realizando com relação ao problema apresentado. Informou que todo processo inerente à 

este caso está documentado e garantiu ter tomado, cuidadosamente, todas as providências 

cabíveis, tendo em vista, que o papel da CETESB é sanar o problema junto ao infrator e 

garantir  a qualidade ambiental, no entanto, isso não ocorre instantaneamente após um dano 

ambiental, seja ele da dimensão que for. Finalizou reforçando que as providências foram e 

ainda estão sendo tomadas, conforme os procedimentos técnicos e administrativos e atribuições 

da CETESB. Deixou todo processo à disposição do denunciante. Na sequencia, Dr. Samir 

propôs a formação de um grupo técnico de trabalho para averiguar a denúncia com a emissão 

de um parecer técnico. Em seguida, passou a palavra ao Técnico da ANA, Tiago, que convidou 

a todos para participar da Oficina do Plano de Bacia do Rio Grande que será realizada hoje, a 

partir das 13h30 no UNIFEB. Em seguida, Dr. Samir passou a palavra para o Claudio que 

informou que a ETE de Morro Agudo já entrou em operação. Com a palavra, Dr. Samir 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Após então, conforme o que foi dito nesta 

reunião, eu, Luciana A. C. R. de Paula, Secretária Executiva Adjunta do CBH-BPG, lavrei a 

presente ata e assino ao final. Barretos, 16 de junho de 2016. 
 

 

 


