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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO COMITÊ DO BAIXO PARDO / GRANDE - (BIÊNIO 2019/2021) 

Aos dezesseis dias do mês de julho de 2019, realizou-se a 33ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com início às 09h25min, no Centro Universitário da Fundação 

Educacional de Barretos - UNIFEB, à Rua Professor Roberto Frade Monte, n.º 389, Aeroporto, em 

Barretos/SP, com um total de 25 (vinte e cinco) membros, sendo 22 (vinte e dois) com direito a voto: Ana 

Patrícia Caires Pereira (Suplente – CREA/SP), Maria Aparecida Neves (Titular – Vigilância Sanitária), 

Aymara Regina Alli (Suplente – Vigilância Sanitária), Claudio Daher Garcia (Titular – DAEE), Luciana 

A. da Cunha R. de Paula (Suplente – DAEE), Jaci Salim Paro – PROCURAÇÃO - (Suplente – PM 

Colina), Maria Inácia M. Freitas (Titular – PM Colômbia), Oswaldo Ribeiro Junqueira Neto 

PROCURAÇÃO (Titular – PM Orlândia), Fernando Galvão Moura (Titular – PM Bebedouro), José 

Eduardo Coscrato Lelis (Titular - PM Guaíra), Osvaldo de Luca Filho (Titular – SIRVARIG), Telma 

Alves Magro (Titular - ACIAB), Gaspar Junqueira Dias Lelis (Suplente – DEAGUA),  Marcos Cussolin 

Mesquita (Titular – SABESP), Renato Massaro Sobrinho (Titular – Sind. Rural de Guaíra), Paulo Roberto 

Argeri Betin (Titular – SAV), Renata Paro (Suplente – SAAE Colina), Airton Toledo Vieira (Suplente – 

SAAE Barretos), Cícero Pequeno da Silva (Titular – OAB), Halana Bressan de Oliveira (Suplente – 

Forum 2000), Matheus Nicolino Peixoto Henares (Titular – UNIFEB), João Antônio dos Reis Gandra 

(Titular – Patrulha Ecológica), Luiz Antônio Moreira Salata (Titular – Sindicato dos Engenheiros), 

Marcos Costa (Suplente – Sindicato dos Engenheiros) e César Renato Rotessi Salvi (Titular – 

Coopercolombia). O Presidente do CBH-BPG, deu início a reunião, agradecendo a presença de todos, e 

em seguida colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da 32ª Reunião Extraordinária do CBH-BPG, 

tendo em vista que a mesma já foi encaminhada anteriormente a todos os representantes, sendo sua 

dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente colocou a referida Ata em votação, sendo 

também, aprovada por unanimidade. Na sequência o presidente passou a palavra ao Secretário Executivo, 

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

convidou o professor da UNESP de Rio Claro, especialista em assuntos relacionados ao Aquífero Guarani, 

para que faça uma breve palestra falando sobre como será executado o termo de referência “Elaboração de 

Estudos Hidrogeológicos para avaliação das condições de exploração do Sistema Aquífero Guarani, Bauru 

e Serra Geral na UGRHI 12 – BPG” e o que abordará, para que este comitê possa fazer um estudo mais 

detalhado do Aquífero Guarani e demais aquíferos comumente utilizados na Bacia do Baixo Pardo 

Grande, obtendo assim informações concretas para que este comitê possa tomar decisões com relação aos 

problemas encontrado nas captações subterrâneas que utilizam destes aquíferos. Então, para que possa dar 

continuidade o secretário executivo passou para o próximo item da pauta, que será a apresentação do 

termo de referência “Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para avaliação das condições de exploração 

do Sistema Aquífero Guarani, Bauru e Serra Geral na UGRHI 12 – BPG”, convidando o professor para 

que inicie sua explanação. Com a palavra, o professor inicia sua explanação falando sobre o Termo de 

Referência apresentado, para que possa fazer o estudo na bacia do BPG. Durante sua explanação, 

esclareceu como funciona o aquífero, e quais os problemas encontrados pelos serviços de água e/ou 

usuários que explotam água no Aquífero Guarani e de outros aquíferos. Explica ainda como poderá 

executar o estudo, e o que o trabalho poderá contribuir para o CBH e quais dados que serão obtidos e 

compilados. Ao final da explanação do professor, o presidente deixou a palavra em aberto para que o 

plenário possa tirar dúvidas. Houveram algumas dúvidas e questionamentos relacionados ao termo de 

referência, sendo esclarecidos pelo professor. Após os esclarecimentos o presidente retomou a palavra e 

colocou em votação a Deliberação CBH-BPG n.º 234/2019, que “Aprova Termo de Referência para 

Elaboração de Estudos Hidrogeológicos para avaliação das condições de exploração do Sistema Aquífero 

Guarani, Bauru e Serra Geral na UGRHI 12 – BPG”, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o 

presidente passa a palavra para o vice-presidente para que de esclarecimentos sobre a Deliberação CBH-

BPG n.º 235/2019, que “Estabelece critérios para credenciamento e seleção dos representantes da 
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Sociedade Civil em eventos subsidiados pelo CBH-BPG e revoga a deliberação CBH-BPG n.º 210/2017 

de 21/12/2017”. Então com a palavra o vice-presidente esclarece que a pedido do plenário na reunião 

anterior, foi feita uma reunião conjunta com os representantes da sociedade civil do CBH, com a Câmara 

Técnica de Educação Ambiental e com a Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, para definir detalhes referente a deliberação em questão, ficando bem discutida as alterações, 

estando todos de comum acordo. Então o presidente retoma a palavra e coloca em votação a Deliberação 

CBH-BPG n.º 235/2019, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente passou para os 

assuntos gerais, deixando a palavra aberta ao plenário. Então a coordenadora da CT-PLAGRHI informa 

que, os interessados em participar do XVII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 

Hídricos, deverão encaminhar para a Secretaria Executiva, um e-mail com a confirmação da inscrição, 

passa que possam confirmar participação no evento. Ao Final o presidente retoma a palavra e agradece a 

presença do professor da UNESP de Rio Claro, que se dispôs em explanar sobre o termo de referência, 

esclarecendo as dúvidas dos representantes deste comitê e agradece também a presença e participação de 

todos os presentes, encerrando a reunião. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio 

Daher Garcia, lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 16 de julho de 2019. 
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