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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO COMITÊ DO BAIXO PARDO / GRANDE - (BIÊNIO 2021/2023) 

Aos trinta dias do mês de março de 2021, realizou-se a 37ª Reunião Extraordinária do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com início às 09h10min, através do aplicativo Google 2 

Meet (G-suite), com um total de 29 (vinte e nove) membros, sendo 24 (vinte e quatro) com direito a voto: 3 

Aymara Regina Alli   (Suplente - Centro de Vigilância Sanitária), Claudio Daher Garcia (Titular – 4 

DAEE), Luciana Alves da Cunha R. de Paula (Suplente – DAEE), Rolando Salomão Carvalho Custódio 5 

do Nascimento (Titular – CDRS - EDR), João Amadeu Giacchetto (Suplente – CDRS – EDR), Davi 6 

Faleiros (Titular – CETESB), Christiano Araújo dos Santos (Suplente – Secretaria de Estado da 7 

Educação), Jaci Paro (suplente – PM Colina), Antônio Carlos Ribeiro de Souza (Suplente – PM 8 

Viradouro), Maria Inácia Macedo Freitas (Titular-PM Colômbia), Silvio Ademir Brunozzi (Suplente – 9 

PM Jaborandi), Messias Paulo Ribeiro – PROCURAÇÂO (Titular – PM Icem),  Aparecido Tadeu Pavani 10 

(Suplente – PM Bebedouro), Leandro Torelli (Suplente – SAAE Bebedouro), Telma Alves Magro 11 

(Titular – ACIAB), Angela Maria Macuco do Prado Brunelli (Suplente – ACIAB), André Tebaldi (Titular 12 

– ÚNICA),  Renato Massaro Sobrinho (Titular – Sind. Rural de Guaíra), Paulo Roberto Argeri Betin 13 

(Titular – SAV), Ricardo Aparecido Casagrande (Titular - SAAE Colina), Fernando Luiz Basso 14 

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

(Suplente – SAAE Barretos), João Paulo Camargo Rocha (Titular – SIFAESP), Cicero Pequeno da 16 

Silva (Titular – OAB), Nair Vicenzi Antunes de Quadros (Suplente – Fórum Desenvolvimento), 17 

Matheus Nicolino Peixoto Henares (Titular – UNIFEB), Marcia Regina da Costa Gandra (Titular – 18 

Patrulha Ecológica de Bebedouro) e César Renato Rotessi Salvi (Titular – COOPERCOLOMBIA). O 19 

presidente em exercício cumprimentou a todos e iniciou a reunião colocando em votação a dispensa 20 

da leitura da Ata da 36ª Reunião Extraordinária do CBH-BPG, tendo em vista, que a mesma já foi 21 

encaminhada, via e-mail, a todos os representantes, sendo sua dispensa aprovada por unanimidade. 22 

Em seguida, o presidente em exercício colocou a referida Ata em votação, sendo também, aprovada 23 

por unanimidade. Na sequência, o presidente passou a palavra ao Secretário Executivo para as 24 

“Informações Gerais”. Com a palavra, o Secretário Executivo informou sobre a Deliberação 25 

COFEHIDRO, que estabelece prazos para a conclusão de empreendimentos FEHIDRO que estão em 26 

atraso, até abril deste ano. Dando continuidade, o presidente em exercício pede que seja feito um 27 

breve resumo da Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 254/2021, de 30/03/2021, que “Aprova o 28 

Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2021 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo 29 

Pardo/Grande”. Com a palavra o Secretário Executivo informa detalhes com relação distribuição dos 30 

valores da cobrança disponibilizado pela LOA 2021, na casa de R$2.682.000,00 (dois milhões 31 

seiscentos e oitenta e dois mil reais). Do valor informado pela LOA 2021, apenas 1% será 32 

disponibilizado para o custeio do comitê e ao final do planejamento do recurso, fica disponível para 33 

aplicar em investimento o valor de R$ 3.231.151,45 (Três milhões duzentos e trinta e um mil cento 34 

e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos). Ao final da explanação o representante da 35 

ÚNICA, pede a palavra e questiona se caso ocorra de “sobrar” um saldo da distribuição dos recursos 36 

da cobrança para investimento, implicaria nos valores cobrados no ano seguinte. Respondendo ao 37 

questionamento, o secretário executivo informa que se sobrar algum recurso referente a distribuição 38 

para investimento, este saldo se manterá na conta para contemplar novos empreendimentos, não 39 

interferindo na cobrança a ser realizada no ano seguinte, pois é um recurso já arrecadado para este 40 

fim. Em seguida, o prefeito de Jaborandi solicita a palavra e questiona sobre a fonte dos recursos 41 

disponibilizados pela cobrança, sendo esclarecido pelo secretário executivo que este recurso 42 

específico é da cobrança pelo uso da água do Baixo Pardo/Grande, aplicado em uma subconta do 43 

comitê e que não tem interferência alguma do governo estadual. O representante do SAV pede a 44 

palavra e questiona sobre a contabilização da retirada do recurso no ano passado, que foi passado 45 

para a saúde, sendo explicado pelo secretário executivo que o recurso disponibilizado pela cobrança 46 

não foi alterado, no entanto, os recursos da compensação financeira, sofreram um “corte” através 47 

de um decreto que solicitou a retirada de um determinado percentual devido à crise. Após responder 48 

aos questionamentos, novamente com a palavra, o presidente em exercício, colocou em votação a 49 

Minuta de Deliberação em questão, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência o Presidente em 50 

exercício solicitou a inclusão na pauta da Deliberação CBH-BPG nº 255/2021 de 30/03/2020, que 51 

“Aprova do Plano de Comunicação do CBH-BPG”, acarretando a renumeração das demais 52 

deliberações. A solicitação de inclusão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em 53 

seguida, a representante da prefeitura de Colômbia e o representante da Patrulha Ecológica de 54 



CBH-BPG 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE 
Avenida 43 nº0842 – B. Celina – CEP: 14.780-733 – Barretos/SP 

FONE/FAX: (17) 3325-3342                          E-MAIL: cbh.bpg@gmail.com 
CNPJ: 46.853.800/0005-80                 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento 

 

2/2 

 

Bebedouro pedem a palavra. Com a palavra concedida informam a importância deste Plano de 55 

Comunicação e de sua aprovação pelo plenário. Após, o presidente em exercício solicita relator da 56 

CT-PLAGRHI e da CT-EA, que seja feito uma breve explicação sobre a Minuta de Deliberação CBH-57 

BPG n.º 255/2021, de 30/03/2021, que “Aprova do Plano de Comunicação do CBH-BPG”. Com a 58 

palavra o relator faz uma breve explanação sobre o Plano de Comunicação elaborado pela Secretaria 59 

Executiva e CT-EA. Durante a explanação, o prefeito de Jaborandi propõe incluir uma ação que 60 

divulgue as obras executadas com recursos do FEHIDRO, e que contenha a logo do CBH-BPG, já que 61 

o recurso foi obtido por intermédio deste CBH. O Relator informa que a exposição da placa nas obras 62 

executadas com recursos do FEHIDRO já é necessária, pois se trata de uma exigência do Manual de 63 

Procedimentos Operacionais - MPO, cabendo ao tomador apenas acrescentar a logo do CBH, sem 64 

deixar de atender as exigências do MPO, mas como os representantes deste plenário julgaram 65 

interessante reforçar a inclusão da logo do CBH nas placas, então o presidente em exercício colocou 66 

em votação a inclusão desta ação no Plano de Comunicação, sendo aprovado por unanimidade. Ao 67 

final da explanação o prefeito de Jaborandi questionou sobre a fonte de recurso que será utilizada 68 

para atender o plano. A representante do DAEE esclarece que este plano de comunicação terá 69 

validade no período de 2021 à 2023. Após a aprovação deste plano, será iniciado a elaboração de 70 

um Termo de Referência para a execução de um novo plano de comunicação, mas com validade de 71 

2023 à 2027, que será elaborado e executado por uma empresa especializada, com recursos de 72 

Investimento. Dirimidas as dúvidas, o presidente em exercício, colocou em votação a aprovação da 73 

referida Minuta de Deliberação e do plano apresentado, sendo aprovados por unanimidade. Na 74 

sequência, o presidente em exercício solicita ao secretário que dê esclarecimentos sobre a Minuta de 75 

Deliberação CBH-BPG n.º 256/2021, de 30/03/2021, que “Indica os representantes dos segmentos 76 

que compõem o CBH-BPG para o período de 01/04/2021 a 31/03/2023”. Com a palavra o secretário 77 

executivo informa os órgãos, municípios, entidades da sociedade civil e usuários que farão parte da 78 

plenária do CBH-BPG e suas posições, seja titular ou suplente. Após as informações o presidente 79 

coloca em votação a aprovação da referida Minuta de Deliberação a qual é aprovada por 80 

unanimidade. Em seguida o secretário executivo apresenta a composição das Câmaras Técnicas 81 

através da Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 257/2021, de 30/03/2021, que “Indica os 82 

representantes das Câmaras Técnicas (CT-PLAGRHI e CT-EA) para o período de 01/04/2021 a 83 

31/03/2023”. Da mesma forma, o secretário executivo informou os órgãos, municípios, entidades da 84 

sociedade civil e usuários que comporão as Câmaras Técnicas. Em seguida, o presidente em 85 

exercício colocou em votação a referida Minuta de Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. 86 

Após a votação, o representante titular da ÚNICA questionou se este CBH tem uma Câmara Técnica 87 

de Águas Subterrâneas, sendo informado pelo secretário executivo que neste momento existe um 88 

Grupo Técnico de Outorgas e Licenças aberto para técnicos interessados no assunto e que queira 89 

participar. Em seguida o presidente em exercício solicita ao Secretário Executivo informações sobre 90 

a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 258/2021, de 30/03/2021, que “Elege e empossa diretoria do 91 

Comitê para o período de 01/04/2021 a 31/03/2023”. Com a palavra o secretário executivo informa 92 

os representantes que comporão a diretoria no período de 2021 à 2023: Presidente será a Prefeita 93 

do Município de Barretos, Vice-Presidente será o representante titular do Centro Universitário da 94 

Fundação Educacional de Barretos – UNIFEB, o Secretário Executivo será o representante titular do 95 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo – DAEE e Secretário Executivo 96 

Adjunto  será a representante suplente do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de 97 

São Paulo – DAEE. Após as informações o presidente coloca em votação a referida Minuta de 98 

Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Após a votação o representante titular da ÚNICA 99 

propõe para as próximas eleições, que a presidência e vice-presidência alternem a composição entre 100 

os segmentos municípios e sociedade civil, acrescentando no estatuto do comitê. O presidente em 101 

exercício concorda com a proposta, ficando como ideias para serem amadurecidas no decorrer deste 102 

biênio, pensando até em melhorias e correções no estatuto do comitê. Ao final o presidente em 103 

exercício passa a palavra para a prefeita de Barretos eleita presidente do CBH-BPG que agradece a 104 

todos pela oportunidade e propõe à nova diretoria que neste período façam um excelente trabalho 105 

no CBH-BPG. Em assuntos diversos a representante da Prefeitura Municipal de Colômbia pede a 106 

palavra e informa sobre a situação da seca no Rio Grande, alegando que o rio nunca esteve tão 107 

baixo. Alertou sobre a cota mínima para a hidrelétrica de Marimbondo para o período de estiagem, 108 

pois estão retendo bem acima da cota necessária, prejudicando o nível do rio. 109 
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Ao final, o presidente em exercício encerrou esta reunião, agradecendo a presença e participação de 110 

todos. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, lavrei a 111 

presente ata e assino ao final. Barretos, 30 de março de 2021. 112 

 


