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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

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

Aos trinta dias do mês de novembro de 2020, realizou-se a 36ª Reunião Extraordinária do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com início às 09h15min, através do aplicativo Google 2 

Meet (G-suite), com um total de 28 (vinte e oito) membros, sendo 24 (vinte e quatro) com direito a 3 

voto: Claudio Daher Garcia (Titular – DAEE), Luciana Alves da Cunha R. de Paula (Suplente – DAEE), 4 

João Amadeu Giacchetto (Suplente – CDRS – EDR), Davi Faleiros (Titular – CETESB), Christiano 5 

Araújo (Suplente – Secrt. Educação), Marco Aurélio Macedo Pereira (Titular – DER), Jaci Paro 6 

(suplente – PM Colina), Luís Fernando Cardoso (Titular – PM Morro Agudo), Antônio Carlos Ribeiro 7 

de Souza (Suplente – PM Viradouro), Maria Inácia Macedo Freitas (Titular-PM Colômbia), José 8 

Eduardo Coscrato Lelis (Titular – PM Guaíra), Roberto Lima Ferraz Rosa - PROCURAÇÃO (Suplente – 9 

ABAG/RP), Leandro Torelli (Suplente – SAAE Bebedouro), Newton Junqueira Franco (Titular – Sind. 10 

Rural Bebedouro), José Osvaldo Junqueira Franco (Suplente – Sind. Rural Bebedouro), Telma Alves 11 

Magro (Titular – ACIAB), Lucas Froner de Oliveira Silva (Titular – DEAGUA), Renato Massaro 12 

Sobrinho (Titular – Sind. Rural de Guaíra), Benedito Ricardo Guiselini (Suplente – SAV), Ricardo 13 

Aparecido Casagrande (Titular - SAAE Colina), Fernando Luiz Basso (Suplente – SAAE Colina), Leone 14 

Wilman Filho (Titular – SAAE Barretos), Tayná Barros Mazer Lucatti (Suplente – SAAE Barretos), 15 

André Elia Neto (Suplente – SIAESP), Cicero Pequeno da Silva (Titular – OAB), Matheus Nicolino 16 

Peixoto Henares (Titular – UNIFEB), Marcos Costa (Suplente – Sind. Engenheiros) e César Renato 17 

Rotessi Salvi (Titular – COOPERCOLOMBIA). O presidente cumprimentou a todos e solicitou ao 18 

relator da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos que orientasse a 19 

plenária quanto a metodologia da reunião por videoconferência. Com a palavra o relator iniciou as 20 

orientações, informando que caso aconteça que a reunião seja desconectada, por qualquer motivo, e 21 

a mesma não retornar a sua normalidade dentro de 30 minutos, a reunião deverá ser remarcada, 22 

devendo acontecer dentro de 48 horas. Caso aconteça algum problema durante a votação e a 23 

mesma tiver sido interrompida, os votos computados até o momento da interrupção deverão ser 24 

validados, retomando a votação a partir de onde parou, devendo ser respeitada a ordem da palavra, 25 

ora solicitada através do chat. No chat, deverá ser informado o nome e a entidade dos 26 

representantes que se encontram presentes na reunião. A reunião será gravada e no momento da 27 

votação, só irá se manifestar quem for contra ao item colocado em votação. Após as informações 28 

sobre a metodologia da reunião, o Presidente deu continuidade a reunião, passando a palavra ao 29 

Secretário Executivo, para as “Informações Gerais” e posteriormente as deliberações. Com a 30 

palavra, o Secretário Executivo passa algumas informações com relação à cobrança pelo uso da 31 

água, e que alguns usuários dos recursos hídricos estão com boletos em atraso, e que na última 32 

reunião com a diretoria da BPG, foi apresentado um relatório com os usuários inadimplentes com a 33 

cobrança em nossa bacia, sendo que até 2020, tem-se um pouco mais de duzentos mil em dívidas, 34 

excluindo os usuários que realizaram o parcelamento e se encontram em dia com os pagamentos 35 

dos boletos. O usuário que ainda não realizou o pagamento de suas dívidas receberá uma carta 36 

cobrando a regularização. Outra informação é sobre o estudo do aquífero Guarani, que se encontra 37 

em fase de assinatura de contrato, e como o promotor de justiça realiza questionamentos periódicos 38 

sobre a situação do empreendimento, a secretaria executiva entrou em contato com o SAAEB para 39 

saber a situação do empreendimento, tendo sido informado que o contrato ainda não foi assinado, e 40 

por consequência o processo licitatório ainda não foi iniciado, então o SAAEB consultou o jurídico 41 

para saber como será feito esta licitação, informando-nos que é provável que até o final de janeiro o 42 

SAAEB já tenha contratado a empresa executora e também já tenha recebido a primeira parcela. 43 

Outra informação importante a ser passada, é que a SECOFEHIDRO solicitou através de um ofício 44 

que todos os contratos assinados até 30 de junho de 2013, sejam encerrados até 31 de dezembro 45 

de 2020. Contratos assinados de 01 de julho de 2013 até 30 de junho de 2015 sejam encerrados 46 

até 30 de março de 2021, e os demais contratos assinados após 30 de junho de 2015, foi solicitado 47 

aos tomadores que se mantenham em dia com o cronograma, para que concluam o quanto antes 48 

seus empreendimentos ou pelo menos dentro do prazo. Se nenhum dos prazos apresentados forem 49 

cumpridos, os empreendimentos serão enquadrados como inadimplentes. Após a explanação do 50 

Secretário Executivo, o vice-presidente pede a palavra e questiona sobre a possibilidade do SAAEB 51 

não conseguir atender ao prazo, qual será a penalidade caso aconteça? Respondendo ao 52 

questionamento do vice-presidente, o secretário executivo informou que pelo andamento do 53 

empreendimento, provavelmente o prazo será atendido, mas caso contrário, eles deverão justificar 54 
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o motivo do não atendimento ao prazo. O Vice-presidente retoma a palavra dizendo que não está 55 

pressionando o SAAEB, mas que devemos montar um plano de discussão com o mesmo para que o 56 

processo ande, pois é de extrema importância para a bacia. Após a conclusão das informações 57 

gerais, o presidente retoma a palavra e coloca em votação a dispensa da leitura da Ata da 35ª 58 

Reunião Extraordinária do CBH-BPG, tendo em vista que a mesma já foi encaminhada via e-mail a 59 

todos os representantes, sendo sua dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente 60 

colocou a referida Ata em votação, sendo também, aprovada por unanimidade. Dando continuidade, 61 

o presidente pede que seja feito uma breve apresentação do Relatório de Situação de 2020 – ano 62 

base 2019, que posteriormente será colocado em votação a sua aprovação através da Minuta de 63 

Deliberação CBH-BPG n.º 250/2020, de 30/11/2020, que “Aprova a revisão do Relatório de Situação 64 

com base em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de 65 

Recursos Hídricos do Baixo Pardo/Grande (UGRHI - 12) – 2020 - Ano Base 2019”. Com a palavra o 66 

relator da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - CT-PLAGRHI 67 

inicia sua explanação apresentando o que foi alterado e aprovado pela CT-PLAGRHI na revisão do 68 

relatório. O relator inicia a apresentação fazendo referência à metodologia aplicada na elaboração do 69 

relatório. Informa também que alguns dados permanecem inalterados em relação ao relatório de 70 

2018, devido ao fato de não terem sido atualizadas as informações que nos foram apresentadas. Foi 71 

informado também as alterações elaboradas pela secretaria executiva, propostas e aprovadas pela 72 

CT-PLAGRHI, havendo apenas uma correção com relação ao esgoto tratado no município de 73 

Bebedouro, em que o Secretário Executivo informa que Bebedouro tem 30% do seu esgoto tratado, 74 

faltando concluir a obra que tratará dos outros 70%. O secretário informou que a obra já foi 75 

iniciada, com previsão de conclusão no final de 2021. Ao final da apresentação o relator informa que 76 

foi acrescentado no relatório as alterações do PAPI de 2019, apresentando assim a situação atual, 77 

deixando-o anexo ao relatório. Ao finalizar a explanação o vice-presidente pede a palavra, dizendo 78 

que estamos evoluindo na gestão da bacia, mas que seria muito importante a atualização dos dados 79 

principalmente quando se trata da qualidade da água, e que precisamos ter os dados fornecidos 80 

mensalmente e diretamente de outros órgãos e com mais detalhes, para que possamos ter a 81 

capacidade de analisar os dados apresentados, cruzando com as informações que temos em nossa 82 

bacia, obtendo dados mais atualizados e mais reais do que vem sendo apresentado anualmente. 83 

Após as solicitações do vice-presidente, o presidente colocou em votação a Minuta de Deliberação 84 

CBH-BPG n.º 250/2020, de 30/11/2020, que “Aprova a revisão do Relatório de Situação com base 85 

em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 86 

Hídricos do Baixo Pardo/Grande (UGRHI - 12) – 2020 - Ano Base 2019”, sendo aprovada por 87 

unanimidade. Na sequência, o presidente solicita que seja feito uma breve explicação sobre a Minuta 88 

de Deliberação CBH-BPG n.º 251/2020, de 30/11//2020, que “Aprova diretrizes e critérios para 89 

distribuição dos recursos do FEHIDRO/2021 destinados à área do CBH BPG”. Com a palavra a 90 

representante suplente do DAEE e coordenadora da CT-PLAGRHI, esclarece que foram feitas poucas 91 

alterações com relação à deliberação do ano anterior, sendo alterados apenas alguns PDC’s, assim 92 

como o PDC 8.3 que trata especificamente do Plano de Comunicação, ficando como demanda 93 

induzida, pois é uma demanda diretamente do PROCOMITES, e que deverá ser solicitado no próximo 94 

pleito. Após a explanação da Coordenadora da CT-PLAGRHI, o presidente retoma a palavra e 95 

informa que deverá sair desta reunião, pois tem outra reunião neste mesmo horário, passando 96 

então a presidência ao vice-presidente para que possa dar continuidade na reunião. Com a palavra o 97 

vice-presidente agradece ao presidente e dá continuidade à reunião colocando em votação a 98 

aprovação da Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 251/2020, de 30/11//2020, que “Aprova 99 

diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2021 destinados à área do CBH 100 

BPG”, sendo aprovada por unanimidade. Aprovada a deliberação o vice-presidente solicita ao 101 

secretário executivo que faça as devidas informações sobre a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 102 

252/2020, de 30/11/2020, que “Fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção 103 

de verbas junto ao FEHIDRO/2021”. Com a palavra o secretário executivo informa os prazos 104 

propostos pela secretaria executiva. Após sua apresentação, o vice-presidente retoma a palavra sem 105 

nenhuma dúvida ou consideração referente à deliberação apresentada, colocando em votação a 106 

Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 252/2020, de 30/11/2020, que “Fixa prazos para apresentação 107 

de documentação visando obtenção de verbas junto ao FEHIDRO/2021”, sendo aprovada por 108 

unanimidade. Em seguida o vice-presidente solicita informações sobre a Minuta de Deliberação CBH-109 

BPG n.º 253/2020, de 30/11/2020, que “Estabelece calendário para processo eleitoral - mandato 110 
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2021/2023 e cadastro de interessados dos Segmentos Entidades Civis e Usuários de Água em 111 

ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica Baixo Pardo/Grande”. Com a palavra, a coordenadora da 112 

CT-PLAGRHI faz algumas considerações com relação à documentação apresentada pelas entidades 113 

interessadas, pois solicita que sejam apresentadas as documentações em meio digital (pdf), para 114 

que este comitê tenha a documentação atualizada e de forma digital. A representante titular da 115 

ACIAB solicita que seja feita uma consideração, incluindo a necessidade de apresentação da 116 

documentação atualizada assim que a entidade sofra alguma mudança em sua diretoria, seja no 117 

estatuto ou na ata de posse do responsável e representante legal. A coordenadora da CT-PLAGRHI 118 

faz as devidas considerações, sem o questionamento ou dúvida do plenário. Após a explanação da 119 

coordenadora da CT-PLAGRHI e também das devidas inclusões, o vice-presidente retoma a palavra e 120 

coloca em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 253/2020, de 30/11/2020, que “Estabelece 121 

calendário para processo eleitoral - mandato 2021/2023 e cadastro de interessados dos Segmentos 122 

Entidades Civis e Usuários de Água em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica Baixo 123 

Pardo/Grande”, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, o vice-presidente passou a palavra 124 

ao secretário executivo para que dê continuidade com assuntos diversos; e com a palavra o 125 

secretário informou sobre a inclusão da minuta da moção solicitada na reunião anterior. O vice-126 

presidente retomou a palavra e colocou em votação a aprovação da inclusão da moção na pauta, 127 

sendo aprovada por todos. Em seguida o secretário executivo fez a leitura da Minuta da Moção de 128 

Apoio CBH-BPG nº 001/2020, de 30/11/2020, “Contra a pesca predatória no Rio Grande”. Para 129 

prestar maiores esclarecimentos com relação à moção, o vice-presidente passou a palavra para a 130 

representante da prefeitura de Colômbia, que solicitou a moção. Com a palavra, a representante da 131 

prefeitura de Colômbia, esclarece que a polícia ambiental vêm exercendo um bom trabalho para 132 

inibir a pesca predatória no Rio Grande, mas que estão sofrendo um desgaste em executar essa 133 

função, tanto pela seca do rio, quanto pela manifestação destes pescadores que são contra esse 134 

trabalho, daí o motivo pelo qual foi solicitado este apoio a este comitê. Foi feito também uma 135 

consideração ao final do texto, alterando para que seja “inibida a pesca predatório no rio Grande, 136 

pelo 2º Pelotão de Policia Militar Ambiental de Barretos...”. Após a inclusão, o vice-presidente 137 

colocou em votação a inclusão do texto, sendo aprovada por todos. Em seguida colocou em votação 138 

a aprovação da Minuta da Moção de Apoio CBH-BPG nº 001/2020, de 30/11/2020, “Contra a pesca 139 

predatória no Rio Grande”, sendo aprovada por unanimidade. Em assuntos diversos o vice-140 

presidente deixou a palavra em aberto, e a representante da ACIAB fala da importância da reunião 141 

semipresencial, gravando esta reunião e disponibilizando esta gravação ao público, deixando mais 142 

aberta a todos e como consequência não consumirá os custos de deslocamento a quem não tem 143 

condições.  Com a palavra a representante da prefeitura de Colômbia informa que recebeu dois 144 

recursos para execução de projetos de educação ambiental no município de Colômbia, em que um 145 

deles foi construído um mirante ao lado do Rio Grande, através deste e de outros projetos 146 

executados, o ministro virá até o município de Colômbia para prestigiar estes projetos. A 147 

representante da prefeitura de Colômbia convidou a todos para comparecerem a este evento de 148 

inauguração. Ao final, o vice-presidente encerrou esta reunião, agradecendo a presença e 149 

participação de todos. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, 150 

lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 30 de novembro de 2020. 151 

 


