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ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

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

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2019, realizou-se a 46ª Reunião Ordinária do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com início às 09h15min, na Câmara Municipal de 

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

e oito) com direito a voto: Maria Aparecida Neves (Suplente – Vigilância Sanitária), Claudio Daher 

Garcia (Titular – DAEE), João Amadeu Giacchetto (Suplente – CATI), Anderson Marques de 

Oliveira (Suplente – CETESB), Antônio Carlos de Souza Pilon (Titular – Polícia Ambiental), Miguel 

Pentino Junior (Suplente – DER), Maria Inácia M. Freitas (Titular – PM Colômbia), Silvio Ademir 

Brunozzi (Titular – PM Jaborandi), Aparecido Tadeu Pavani (Suplente – PM Bebedouro), Luís 

Fernando Cardoso (Titular – PM Morro Agudo),  Jaci Salim Paro - PROCURAÇÂO (Titular – PM 

Colina), José Carlos Augusto (Suplente - PM Guaíra), Osvaldo de Luca Filho (Titular – 

SIRVARIG), Lucas Froner de Oliveira Silva (Titular – DEAGUA), Renato Massaro Sobrinho 

(Titular – Sind. Rural de Guaíra), Airton Toledo Vieira (Suplente – SAAE Barretos), Newton 

Junqueira Franco (Titular – Sind. Rural de Bebedouro), Adriano Melo - PROCURAÇÃO (Titular – 

FIESP), Thaísa Helena Serpa (Titular – Associação dos Fornec. de Cana de Catanduva), Ricardo 

Aparecido Casagrande (Titular – SAAEC), Renata Paro (Suplente – SAAEC), Antônio Leandro 

Pagotto (Titular – CANOESTE), Giovanni Saraceni (Titular – ABEAA), Halana Bressan de Oliveira 

(Suplente – Fórum 2000), César Renato Rotessi Salvi (Titular – OAB), Luiz Antônio Moreira Salata 

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

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

Alves Magro (Titular – ACIAB). O Vice-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 

31ª 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 vice-presidente colocou a referida Ata em votação, sendo também, aprovada por unanimidade. Na 

sequência o vice-presidente do comitê passou a palavra ao Secretário Executivo, para que apresente 

as “Informações Gerais”. Com a palavra, o Secretário Executivo retoma o assunto do poço Alan 

Kardec, que abastece o município de Bebedouro, com água explotada do Aquífero Guarani, que 

atualmente tem seu nível rebaixado, encontrando muitos problemas para sua explotação. O 

Secretário Executivo relatou sobre os questionamentos da promotoria de Bebedouro, ao SAAE de 

Bebedouro e ao Comitê, e em função disso, o “Grupo de Trabalho de Outorga e Licença – GT-OL”, 

foi convocado para que analisasse e elaborasse um ofício em resposta aos novos questionamentos do 

promotor. O ofício foi redigido, e o mesmo foi lido para o plenário. Após a leitura e discussão do 

ofício para o plenário, o Secretário Executivo reforçou que uma das principais informações que 

contem nele, é que seja elaborado um Termo de Referência para a contratação de estudos a fim de 

comprovar as informações acerca do assunto e subsidiar futuras discussões no âmbito da UGRHI 12, 

mesmo que esta ação não esteja prevista no “PLANO DA BACIA HIDROGRÁFICA 2016 - 2027 

DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO/GRANDE”. Lembrando que a 

revisão do Plano de Bacia será realizada neste ano de 2019 e a proposta é inserir estes projetos no 

“Plano de Bacia” e no “Plano de Ação e Programa de Investimento – PAPI”. A representante da 

ACIAB fez uma sugestão de substituir onde se lê: “de poço profundo do SAAEB“, leia-se: “no 

entorno do poço profundo do SAAEB”. O vice-presidente retoma a palavra e colocado em votação o 

ofício com a sugestão da representante da ACIAB, que será encaminhado para a Promotoria de 

Justiça, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência o vice-presidente passa a palavra para o 

Secretário Executivo para que faça um breve relato referente a Deliberação CBH-BPG nº 223/2019, 

que “Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2019 do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande”. Durante sua explanação, o Secretário Executivo informa os 
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valores apresentados no Plano de Aplicação da Cobrança 2019, e o valor total disponibilizado para 

ser aplicado no investimento deste ano de 2019, será de R$ 3.067.553,81 (três milhões, sessenta e 

sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos). O vice-presidente retoma a 

palavra e coloca em votação a referida deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, o 

vice-presidente passa a palavra para o Secretário Executivo para que fale sobre a Deliberação CBH-

BPG nº 224/2019 que “Aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do 

FEHIDRO/2019 destinados à área do CBH-BPG". Com a palavra o Secretário Executivo informa 

que houveram algumas mudanças nos critérios, pois todo ano tinha algum entrave que dificultava a 

forma de distribuição dos recursos. Após várias reuniões da Câmara Técnica de Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos – CT-PLAGRHI, alguns itens que julgaram necessários foram 

corrigidos, lembrando que os critérios foram seguidos conforme o planejamento do Plano de Bacia 

para este ano de 2019. Informa ainda que se no próximo ano houver a necessidade de se fazer novas 

adequações, poderá ser feita. Então o vice-presidente retoma a palavra e coloca em votação a 

Deliberação CBH-BPG nº 224/2019, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência o vice-

presidente passa a palavra novamente ao Secretário Executivo para que dê esclarecimentos sobre a 

Deliberação CBH-BPG nº 225/2019 que “Fixa prazos para apresentação de documentação visando 

obtenção de verbas junto ao FEHIDRO/2019”. Com a palavra o Secretário Executivo informa que 

normalmente, a deliberação que abre prazo é submetida ao plenária em meados de dezembro, no 

entanto, este ano não ocorreu dessa forma, pois a deliberação de critérios não foi elaborada em 

dezembro, impossibilitando a abertura de prazos, ficando determinadas as seguintes datas: até as 16h 

do dia 17 de maio de 2019, para protocolar a documentação pertinente para solicitar recursos junto 

ao FEHIDRO; até dia 24 de maio de 2019 para a CT-PLAGRHI e os órgãos gestores analisarem e 

pedirem complementações de documentos se necessário, e a entrega da documentação complementar 

fica até o dia 14 de junho de 2019; até 21 de junho de 2019, a CT-PLAGRHI deverá analisar a 

documentação complementar apresentada, pontuar os projetos aprovados, hierarquizar e distribuir os 

recursos; e fica até o dia 28 de junho para a realização da Reunião Plenária do CBH-BPG, para 

deliberar a destinação dos recursos FEHIDRO. Informa ainda que caso a SECOFEHIDRO aprove 

alguma deliberação estendendo o prazo, este comitê também estenderá os prazos, se necessário. 

Após os esclarecimentos do secretário executivo, o vice-presidente retoma a palavra e coloca em 

votação a Deliberação CBH-BPG nº 225/2019, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passa 

a palavra novamente ao Secretário Executivo solicitando que explique a Deliberação CBH-BPG nº 

226/2019, que “Indica os representantes dos segmentos que compõem o CBH-BPG para o período de 

01/04/2019 a 31/03/2021”. Com a palavra o secretário executivo esclarece que as reuniões setoriais 

eram realizadas junto com a reunião plenária, mas como a reunião ficava muito desordenada, então 

optou-se que nos últimos anos, as reuniões setoriais fossem realizadas separadamente e em períodos 

diferentes, e neste ano não foi diferente, pois as mesmas foram realizadas na sede da Secretaria 

Executiva, nos mesmos moldes das reuniões setoriais dos anos anteriores. Após a composição das 

cadeiras do plenário do CBH-BPG, dos segmentos União, Estado, Sociedade Civil e Usuários dos 

Recursos Hídricos, o secretário executivo informa a composição e indicação dos representantes para 

cada segmento. O vice-presidente retoma a palavra e coloca em votação a aprovação da Deliberação 

CBH-BPG nº 226/2019, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência o vice-presidente passa a 

palavra novamente ao secretário executivo para que também dê esclarecimentos sobre a Deliberação 

CBH-BPG nº 227/2019, que “Indica os representantes das Câmaras Técnicas (CT-PLAGRHI e CT-

EA) para o período de 01/04/2019 a 31/03/2021”. Com a palavra o secretário executivo informa que 

esta deliberação determina os representantes que comporão as Câmaras Técnicas do CBH-BPG. O 

representante da SABESP pede a palavra, e com a palavra concedida pelo vice-presidente, solicita a 

verificação da possibilidade de disponibilizar uma cadeira para que a SABESP possa indicar um 

representante nas Câmaras Técnicas. O secretário executivo retoma a palavra e informa que não é 
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possível alterar a composição dos que já foram indicados para compor as cadeiras tanto do plenário 

quanto das câmaras técnicas, mas que a SABESP poderá ser convidada para participar das reuniões, 

mas sem direito a voto, pois será somente um convidado. O vice-presidente retoma a palavra e 

reforça que a prioridade para compor as cadeiras no comitê e nas Câmaras Técnicas, são para os 

representantes que estavam presentes nas reuniões setoriais. Na sequência o vice-presidente coloca 

em votação a aprovação da Deliberação CBH-BPG nº 227/2019, sendo aprovada por unanimidade. 

Então o vice-presidente solicita ao secretário executivo informações sobre a Deliberação CBH-BPG 

n.º 228/2019, que “Elege e empossa a diretoria do CBH-BPG para o período de 01/04/2019 a 

31/03/2021”, e em seguida apresente a nova diretoria. Com a palavra o secretário executivo informa 

como ficou definido a composição da Diretoria, para o período de 2019 a 2021, propondo que a 

representação seja da seguinte forma: pelo segmento município, o representante eleito será o 

Presidente do CBH-BPG; do segmento Sociedade Civil o representante eleito será o Vice-Presidente; 

e do segmente Estado o representante eleito será o Secretário Executivo. O vice-presidente retoma a 

palavra e coloca em votação, se todos estão de acordo com a forma de como será a composição da 

diretoria para cada segmento. Todos concordam e aprovam por unanimidade. Dando continuidade o 

secretário executivo informa como ficou a composição da nova diretoria, sendo: Presidente do CBH-

BPG, será novamente o representante titular da Prefeitura Municipal de Guaíra, o Sr. José Eduardo 

Coscrato Lelis; o Vice-Presidente será o representante titular do Centro Universitário da Fundação 

Educacional de Barretos – UNIFEB, o Sr. Matheus Nicolino Peixoto Henares; o Secretário 

Executivo permanecerá o representante titular do Departamento de Águas e Energia Elétrica – 

DAEE, o Sr. Claudio Daher Garcia; não havendo a indicação para o secretário adjunto. Na sequência 

o vice-presidente retoma a palavra e coloca em votação a Deliberação CBH-BPG nº 228/2019, sendo 

aprovada por unanimidade. O representante suplente da Prefeitura Municipal de Guaíra pede a 

palavra, e com a palavra concedida pelo vice-presidente, informa que o presidente pediu que 

justificasse sua ausência para esta reunião. Em seguida o vice-presidente retoma a palavra e agradece 

ao representante da PM de Guaíra, e na sequência solicita novamente ao secretário executivo que 

passe as informações sobre a Deliberação CBH-BPG nº 229/2019, que “Indica o representante dos 

Municípios do 9º grupo no CRH”. Com a palavra o secretário executivo informa que o CRH é 

composto por 33 membros, sendo 11 representantes do estado, 11 representantes dos municípios e 11 

representantes da sociedade civil. Os representantes foram divididos em grupos, sendo que o nosso 

comitê participa do 9º grupo, e o indicado do nosso comitê é o representante titular da Prefeitura 

Municipal de Guaíra, o Sr. José Eduardo Coscrato Lelis. O vice-presidente coloca em votação a 

Deliberação 229/2019, sendo aprovada por unanimidade. Então o vice-presidente passa a palavra 

para o representante titular do UNIFEB, que é o novo vice-presidente para o mandato de 2019 a 

2021. Com a palavra o representante do UNIFEB se apresenta, e agradece por ter sido eleito como 

vice-presidente neste novo mandato e propõe em fazer uma carta a todos os municípios, 

questionando de que forma os municípios podem contribuir com este comitê, passando informações 

necessárias para que se possa fazer um bom planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos na 

bacia, podendo assim resolver os problemas e conflitos encontrados na bacia. Para informações 

gerais o vice-presidente deixa a palavra aberta ao plenário. A representante do Município de 

Colômbia pede a palavra e informa que devido ao bom desempenho da operação contra a pesca 

predatória na represa de Porto Colômbia, hoje os pescadores estão à procura dos responsáveis pela 

operação para realizar denúncias, pois viram o impacto causado pela degradação ambiental e também 

o prejuízo financeiro, devido a pesca predatória. O vice-presidente retoma a palavra e parabeniza 

pela iniciativa. Ao final, o vice-presidente encerra esta reunião, agradecendo a presença e 

participação de todos. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, 

lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 28 de março de 2019. 
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