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ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO COMITÊ DO BAIXO PARDO / GRANDE - (BIÊNIO 2017/2019) 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2019, realizou-se a 32ª Reunião Extraordinária do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com início às 09h20min, na Câmara Municipal de Barretos, à 2 

Rua 16 n.º 730 – Barretos/SP, com um total de 33 (trinta e três) membros, sendo 28 (vinte e oito) com 3 

direito a voto: Maria Aparecida Neves (Suplente – Vigilância Sanitária), Claudio Daher Garcia (Titular – 4 

DAEE), João Amadeu Giacchetto (Suplente – CATI), Anderson Marques de Oliveira (Suplente – 5 

CETESB), Antônio Carlos de Souza Pilon (Titular – Polícia Ambiental), Miguel Pentino Junior (Suplente 6 

– DER), Maria Inácia M. Freitas (Titular – PM Colômbia), Silvio Ademir Brunozzi (Titular – PM 7 

Jaborandi), Aparecido Tadeu Pavani (Suplente – PM Bebedouro), Luís Fernando Cardoso (Titular – PM 8 

Morro Agudo),  Jaci Salim Paro - PROCURAÇÂO (Titular – PM Colina), José Carlos Augusto (Suplente 9 

- PM Guaíra), Osvaldo de Luca Filho (Titular – SIRVARIG), Lucas Froner de Oliveira Silva (Titular – 10 

DEAGUA), Renato Massaro Sobrinho (Titular – Sind. Rural de Guaíra), Airton Toledo Vieira (Suplente 11 

– SAAE Barretos), Newton Junqueira Franco (Titular – Sind. Rural de Bebedouro), Adriano Melo - 12 

PROCURAÇÃO (Titular – FIESP), Thaísa Helena Serpa (Titular – Associação dos Fornec. de Cana de 13 

Catanduva), Ricardo Aparecido Casagrande (Titular – SAAEC), Renata Paro (Suplente – SAAEC), 14 

Antônio Leandro Pagotto (Titular – CANOESTE), Giovanni Saraceni (Titular – ABEAA), Halana 15 

Bressan de Oliveira (Suplente – Fórum 2000), César Renato Rotessi Salvi (Titular – OAB), Luiz Antônio 16 

Moreira Salata (Titular – SEESP), Marcos Costa (Suplente – SEESP), João Antônio dos Reis Gandra 17 

(Titular – Patrulha Ecológica de Bebedouro), Matheus Nicolino Peixoto Henares (Titular – UNIFEB) e 18 

Telma Alves Magro (Titular – ACIAB). O Presidente do CBH-BPG, deu início a reunião, agradecendo a 19 

presença de todos, e em seguida colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da 46ª Reunião 20 

Ordinária do CBH-BPG, tendo em vista que a mesma já foi encaminhada anteriormente a todos os 21 

representantes, sendo sua dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente colocou a referida 22 

Ata em votação, sendo também, aprovada por unanimidade. Na sequência o presidente do comitê passou 23 

a palavra ao Secretário Executivo, para que apresente as “Informações Gerais”. Com a palavra, o 24 

Secretário Executivo inicia sua explanação falando sobre a prorrogação do prazo para deliberar o 25 

Relatório de Situação, ficando até 30 de agosto para aprova-lo. Outro assunto abordado foi sobre o 26 

Seminário de Segurança de Barragens, que aconteceu no dia 26 de junho, realizado pela ANA e CBH-27 

Grande, em que o Secretário Executivo agradeceu a presença de todos que puderam comparecer. O 28 

Secretário explanou também sobre a revisão do plano de bacia, que acontecerá neste segundo semestre de 29 

2019, e solicita a participação de todos os representantes deste comitê, sendo muito importante para a 30 

execução do mesmo. O Secretário informou também os principais assuntos abordados na reunião que 31 

aconteceu em São Paulo, no dia 13 de junho, juntamente com a CRHi, dentre eles falou sobre o os 32 

projetos que se encontram em atraso, e estão listados no ofício encaminhado a cada tomador em questão, 33 

para que regularize a situação de seus empreendimentos, caso contrário poderá declarar o Tomador como 34 

inadimplente. Em seguida o presidente retoma a palavra e solicita ao Secretário Executivo que faça 35 

alguns esclarecimentos referente a Deliberação Ad Referendum CBH-BPG n.º 229/2019, que “Reindica 36 

empreendimentos cancelados pela Deliberação COFEHIDRO N.º 193/2018”. Com a palavra o Secretário 37 

Executivo informa que os projetos do SAAE de Barretos foram cancelados em 2017, por não atender ao 38 

prazo de contratação dos empreendimentos devido ao moroso processo de licitação, através disso foi nos 39 

informado que os empreendimentos poderiam ser reindicados através de deliberação ad referendum. Na 40 

sequência, o presidente retoma a palavra e coloca em votação a Deliberação Ad Referendum CBH-BPG 41 

n.º 229/2019, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente coloca em discussão a Minuta 42 

de Deliberação CBH-BPG n.º 230/2019, que “Indica Ordenadores de Despesas da Conta Custeio 43 

Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande”, deixando a palavra em aberto para 44 

esclarecimentos. Com a palavra, o Secretário Executivo esclarece que para abertura da “Conta Custeio 45 

Cobrança” deste comitê, deverá elaborar uma deliberação que indica os ordenadores de despesas de 46 

custeio para este CBH, e nesta deliberação está sendo indicado três servidores do DAEE e que exercem 47 
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atividades na Secretaria Executiva, como ordenadores de despesas para esta conta. Retomando a palavra, 48 

o presidente coloca em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 230/2019, sendo aprovada por 49 

unanimidade. Na sequência, o presidente coloca em discussão a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 50 

231/2019, “Indica prioridades de investimento do FEHIDRO / 2019 e dá outras providências". Com a 51 

palavra o servidor do DAEE que exerce funções na Secretaria Executiva do CBH-BPG, explanou sobre a 52 

Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 231/2019, informando que para este ano de 2019, foram 53 

disponibilizados recursos da compensação financeira no valor de R$ 2.856.856,61 (dois milhões, 54 

oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) e após a 55 

aprovação da Deliberação que reindica os empreendimentos do SAAE de Barretos, o saldo para 56 

distribuição passou a ser R$1.369.938,44 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta 57 

e oito reais e quarenta e quatro centavos). Com relação aos recursos da cobrança pelo uso da água, está 58 

disponibilizado para distribuição, de acordo com o Plano de Aplicação da Cobrança pelo Uso da Água, 59 

aprovado por este plenário, o valor é de R$ 3.067.553,81 (três milhões, sessenta e sete mil, quinhentos e 60 

cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). Neste ano de 2019, foram protocolizados, 13 61 

empreendimentos que solicitaram recursos a Fundo Perdido do FEHIDRO, sendo eles: Sub PDC’s 1.2 - 62 

Fundação Educacional de Barretos – FEB, com o empreendimento “Levantamento florístico e 63 

fitossociológico dos componentes arbustivo-arbóreo da vegetação ciliar do Ribeirão das Pitangueiras”; 64 

SUB PDC 3.1 - Departamento de Esgoto e Água de Guaíra – DEAGUA, com o empreendimento 65 

“Construção e Implantação de Estação de Tratamento de Esgoto no Bairro rural de São José do 66 

Albertópolis no município de Guaíra”; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – SAAE 67 

Barretos, com o empreendimento “Implantação de Gradeamento mecanizado na ETE 2”; Serviço 68 

Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – SAAE Barretos, com o empreendimento “Implantação de 69 

Tanque de Contato para Cloração na ETE 2”; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – 70 

SAAE Barretos, com o empreendimento “Sistema de Tratamento da fase sólida da ETA “Pereira” de 71 

Barretos – 1ª fase”; Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, com o empreendimento 72 

“Remanejamento de Emissário de Esgoto na margem esquerda do Córrego das Palmeiras, conhecido 73 

como Córrego Bebedouro – Fase 2”; SUB PDC 5.1 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina – 74 

SAAEC, com o empreendimento “Substituição de adutora principal e rede de abastecimento de água 75 

potável”; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina – SAAEC, com o empreendimento 76 

“Substituição de adutora secundária e rede de abastecimento de água potável”; Saneamento Ambiental 77 

de Viradouro – SAV, com o empreendimento “Substituição de redes e ramais do sistema de 78 

abastecimento de água do município de Viradouro/SP – Fase 1”; Serviço Autônomo de Água e Esgoto 79 

de Bebedouro – SAAEB Bebedouro, com o empreendimento “Aquisição e implantação de 80 

macromedidores de vazão no município de Bebedouro/SP”; SUB PDC 3.3 - Prefeitura Municipal de 81 

Viradouro, com o empreendimento “Ramal de Drenagem Rua Prudente de Moraes e Rua Sebastião B. 82 

Tocalino – sub bacia 3”; Saneamento Ambiental de Viradouro, com o empreendimento “Ramal de 83 

Drenagem Pluvial Rodovia Arcolino Zanqueta – sub bacia 1” e Prefeitura Municipal de Icém, com o 84 

empreendimento “Sistema de Contenção e Drenagem Pluvial Urbana no Córrego Água Doce”. A 85 

somatório do valor solicitado de todos os empreendimentos é de R$ 5.169.201,95 (cinco milhões, cento e 86 

sessenta e nove mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos).  Dos 13(treze) empreendimentos 87 

protocolizados, 6 (seis) foram pré-enquadrados, pontuados, hierarquizados e distribuídos da seguinte 88 

forma, para os recursos da compensação financeira: 1º Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina 89 

– SAAEC, com o empreendimento “Substituição de adutora secundária e rede de abastecimento de água 90 

potável” e 2º Saneamento Ambiental de Viradouro, com o empreendimento “Ramal de Drenagem 91 

Pluvial Rodovia Arcolino Zanqueta – sub bacia 1”, restando um saldo de R$ 523.750,77 (quinhentos e 92 

vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos) e a distribuição dos recursos da 93 

cobrança ficaram os seguintes empreendimentos: 1º Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, com 94 

o empreendimento “Remanejamento de Emissário de Esgoto na margem esquerda do Córrego das 95 

Palmeiras, conhecido como Córrego Bebedouro – Fase 2”; 2º Saneamento Ambiental de Viradouro – 96 
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SAV, com o empreendimento “Substituição de redes e ramais do sistema de abastecimento de água do 97 

município de Viradouro/SP – Fase 1”; 3º Prefeitura Municipal de Viradouro, com o empreendimento 98 

“Ramal de Drenagem Rua Prudente de Moraes e Rua Sebastião B. Tocalino – sub bacia 3” e 4º Serviço 99 

Autônomo de Água e Esgoto de Colina – SAAEC, com o empreendimento “Substituição de adutora 100 

principal e rede de abastecimento de água potável”, restando um saldo de R$ 1.169.054,42 (um milhão, 101 

cento e sessenta e nove mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Após o término da 102 

explanação o presidente retoma a palavra e coloca em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 103 

231/2019, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente passa a palavra para o Secretário 104 

executivo para de esclarecimentos sobra a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 232/2019, “Reabre 105 

prazos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas remanescentes junto ao 106 

FEHIDRO/2019”. Com a palavra o secretário executivo informa que, após a distribuição dos recursos, o 107 

saldo residual será disponibilizado para ser distribuído no segundo pleito, mas antes de apresentar a 108 

Deliberação que reabre o prazo para a redistribuição dos recursos remanescentes, o secretário executivo 109 

sugeriu que seja inserida na pauta da reunião, a minuta de Deliberação CBH-BPG N.º 232/2019, de 110 

28/06/2019, “Aprova Demanda Induzida para Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para avaliação 111 

das condições de exploração do Sistema Aquífero Guarani na UGRHI 12 – BPG”, esclarecendo que este 112 

comitê, através dos problemas encontrados com o rebaixamento do Aquífero Guarani, que 113 

consequentemente trouxeram questionamentos feitos pela promotoria a este CBH e também a necessidade 114 

de se executar um estudo na bacia para sanar ou nos cientificar com informações concretas sobre este 115 

problema, optou-se por utilizar como demanda induzida um recurso no valor de R$ 750.000,00 116 

(setecentos e cinquenta mil reais), provenientes da cobrança pelo uso da água para a execução de um 117 

estudo. O presidente coloca a inserção na pauta em votação, sendo aprovada por unanimidade, mas com 118 

algumas sugestões. Como a alteração do título da deliberação em questão e consequentemente do Termo 119 

de Referência elaborado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE / PTA de Araraquara, 120 

incluindo outros aquíferos de comum uso da população e dos serviços de água dos municípios, ficando da 121 

seguinte forma: “Aprova Demanda Induzida para Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para 122 

avaliação das condições de exploração do Sistema Aquífero Guarani, Bauru e Serra Geral na UGRHI 12 123 

– BPG”, e após várias discussões sobre o Termo de Referência, chegaram à conclusão de que este 124 

trabalho é de grande importância para a UGRHI 12, mas que o mesmo deverá ser melhor estudado e 125 

analisado para que atenda às necessidades deste comitê, no entanto ainda não aprovaram o Termo de 126 

Referência, mas com relação ao valor estimado para execução do trabalho, o mesmo será reservado 127 

através desta deliberação como Demanda Induzida. Então o presidente retomou a palavra e colocou em 128 

votação a minuta de Deliberação CBH-BPG N.º 232/2019, com as considerações solicitadas e sem a 129 

aprovação do Termo de Referência, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o presidente deixou 130 

a palavra em aberto para que possam explanar sobre a minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 232/2019, 131 

“Reabre prazos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas remanescentes junto ao 132 

FEHIDRO/2019”, que agora se tornou a minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 233/2019, devido a 133 

inserção da deliberação anterior na pauta. Com a palavra o secretário executivo informa que devido ao 134 

saldo residual do segundo pleito e com a aprovação da demanda induzida da deliberação anterior, 135 

restaram para redistribuição o saldo de R$ 523.750,77 (quinhentos e vinte e três mil, setecentos e 136 

cinquenta reais e setenta e sete centavos) da compensação financeira, e o saldo de R$ 419.499,39 137 

(quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos) da cobrança 138 

pelo uso da água, lembrando que este valor já foi deduzido a Demanda Induzida. Informou ainda as 139 

solicitações apresentadas e não contempladas no pleito anterior terão prioridade neste novo pleito, 140 

devendo apresentar somente a documentação faltante, no prazo de 16h00 do dia 31/07/2019, e as novas 141 

solicitações deverão atender também esta data e horário, mas somente serão analisadas caso haja 142 

disponibilidade de recursos. Os empreendimentos que já participaram do primeiro pleito, não terão direito 143 

há complementações e nem prazo para correções. O prazo para a realização da reunião de CT-PLAGRHI, 144 

para análise dos empreendimentos, pontuação, hierarquização e distribuição dos recursos remanescentes do 145 
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FEHIDRO/2019, ficou para 07/08/2019, e para a realização de Reunião Plenária do CBH-BPG, para deliberar 146 

sobre a destinação dos recursos do FEHIDRO, ficou para 30/08/2019. O presidente retoma a palavra e 147 

coloca em votação a aprovação da minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 233/2019, sendo aprovada por 148 

unanimidade. A pedido do vice-presidente, foi solicitado que se faça mais uma inserção na pauta, 149 

acrescentando a minuta de Deliberação CBH-BPG nº 234/2019, de 28/06/2019, que “Estabelece critérios 150 

para credenciamento e seleção dos representantes da Sociedade Civil em eventos subsidiados pelo CBH-151 

BPG e revoga a deliberação CBH-BPG n.º 210/2017 de 21/12/2017”, o presidente coloca em votação a 152 

inserção da pauta, sendo aprovada por unanimidade. O presidente deixa a palavra aberta para que dê 153 

esclarecimentos com relação a deliberação em questão. Com a palavra o vice-presidente e o servidor do 154 

DAEE que exerce funções no CBH-BPG, esclarecem a deliberação, mas houveram muitos 155 

questionamentos e dúvidas com relação a mesma, e o plenário solicitou que seja passada pelas Câmaras 156 

Técnicas para que se discuta mais detalhadamente os critérios de seleção da Sociedade Civil. Então o 157 

vice-presidente solicitou que a Deliberação seja retirada da pauta. Então o presidente colocou em votação 158 

a retirada da pauta a minuta de Deliberação CBH-BPG nº 234/2019, sendo aprovada a retida por 159 

unanimidade, para que façam as devidas análises e correções. Na sequência o presidente deixou a palavra 160 

aberta ao plenário para os assuntos diversos. Com a palavra, o representante da Patrulha Ecológica 161 

solicitou alguma solução deste comitê com relação a Floresta Estadual de Bebedouro, pois a mesma 162 

encontra-se abandonada, e está sendo destruída por vândalos. O Secretário Executivo propôs que a 163 

Patrulha Ecológica de Bebedouro que faça um ofício provocando este comitê e solicitando que o estado 164 

retome a área, para que o comitê possa encaminhar o pedido a estâncias superiores. O presidente retoma a 165 

palavra e ao final, encerra esta reunião, agradecendo a presença e participação de todos. Após então, 166 

conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, lavrei a presente ata e assino ao final. 167 

Barretos, 28 de junho de 2019. 168 

 


