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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

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

Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2021, realizou-se a 38ª Reunião Extraordinária do Comitê 1 

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

Meet (G-suite), com um total de 30 (trinta) membros, sendo 24 (vinte e quatro) com direito a voto: 3 

Ana Patrícia Caires Pereira (Titular – CREA), Fabiano Botta Tonissi (Titular – SIMA/CFB), Claudio 4 

Daher Garcia (Titular – DAEE), Luciana Alves da Cunha R. de Paula (Suplente – DAEE), João Amadeu 5 

Giacchetto (Suplente – CDRS – EDR), Davi Faleiros (Titular – CETESB), Marco Aurélio Macedo 6 

Pereira (Titular – DER), Jaci Paro (suplente – PM Colina), Paula Oliveira Lemos (Titular – PM 7 

Barretos), Maria Inácia Macedo Freitas (Titular-PM Colômbia), André Yooiti Muramoto ( Suplente – 8 

PM Jaborandi), Messias Paulo Ribeiro – (Suplente – PM Icem),  Aparecido Tadeu Pavani (Titular – PM 9 

Bebedouro), Luiz Antônio Machado (Suplente – PM Terra Roxa), Leandro Torelli (Titular – SAAE 10 

Bebedouro), Ângela Maria Macuco do Prado Brunelli (Titular – ACIAB), Telma Alves Magro (Suplente 11 

– ACIAB), Ana Claudia de Araújo Lima (Titular - ÚNICA), Renato Massaro Sobrinho (Titular – Sind. 12 

Rural de Guaíra), Paulo Roberto Argeri Betin (Titular – SAV), Ricardo Aparecido Casagrande (Titular 13 

- SAAE Colina), Fernando Luiz Basso (Suplente – SAAE Colina), Waldo Villani Junior (Titular – SAAE 14 

Barretos), Leone Wilman Filho (Suplente – SAAE Barretos), André Elia Neto  (Suplente - SIAESP), 15 

Cicero Pequeno da Silva (Titular – OAB), Matheus Nicolino Peixoto Henares (Titular – UNIFEB), João 16 

Antônio dos Reis Gandra (Titular – Patrulha Ecológica de Bebedouro), Kathiucy Tamara da Silva 17 

(Titular – ABEAA) e César Renato Rotessi Salvi (Titular – COOPERCOLOMBIA). A presidente 18 

cumprimentou a todos e iniciou a reunião colocando em votação a dispensa da leitura da Ata da 48ª 19 

Reunião Ordinária do CBH-BPG, tendo em vista, que a mesma já foi encaminhada, via e-mail, a 20 

todos os representantes, sendo sua dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidente 21 

colocou a referida Ata em votação, sendo também, aprovada por unanimidade. Na sequência, a 22 

presidente passou a palavra ao Secretário Executivo para as “Informações Gerais”. Com a palavra, o 23 

Secretário Executivo solicitou àqueles que ainda não fizeram sua indicação para compor o CBH-BPG 24 

neste mandado, que façam o quanto antes. Falou sobre a necessidade de manter a pontualidade 25 

com relação aos empreendimentos FEHIDRO, pois a inadimplência de alguns empreendimentos por 26 

não prestar contas ou pelo não cumprimento das solicitações, têm causado muitos transtornos, 27 

principalmente com relação ao CADIN. Em seguida informou que existe um Grupo Técnico de 28 

Outorgas e Licenças, que foi criado com o intuito de acompanhar o processo do Estudo do Aquífero 29 

Guarani, entre outros assuntos relacionados a outorgas e licenças e, caso alguém queira fazer parte 30 

deste grupo, que encaminhe um e-mail solicitando a inclusão no mesmo, para que façamos uma 31 

reunião para tratar deste assunto. Outro assunto abordado é sobre o processo eleitoral do Comitê 32 

do Grande, que já se iniciou e, caso algum órgão, entidade civil ou município queira participar, 33 

poderá se inscrever. O Secretário informou também sobre o início dos estudos e da implementação 34 

da cobrança pelo uso da água no Comitê do Rio Grande. Abordou também sobre a abertura das 35 

inscrições para participar do Diálogo Interbacias, que será a distância, podendo ser acompanhada 36 

também pelo Youtube. Ainda com a palavra, o secretário deu continuidade apresentando a 37 

Deliberação Ad Referendum CBH-BPG n.º 260/2021, de 25/08/2021, que “fixa prazos e 38 

procedimentos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas junto ao 39 

FEHIDRO/2021 (2ª chamada)”, esclarecendo que já estava previsto na deliberação anterior que 40 

tratava da distribuição de recursos que, caso tenhamos recursos remanescentes, deveremos abrir 41 

novo prazo para distribuição destes recursos. Na sequência, o Secretário Executivo passa a palavra 42 

para a presidente para que coloque em votação. Com a palavra a Presidente coloca em votação a 43 

referida Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Após a aprovação da deliberação a 44 

presidente informa que terá que se retirar da reunião pois terá outros compromissos, passando a 45 

palavra ao vice presidente para que o mesmo dê continuidade na reunião, deixando também o 46 

representante do SAAE de Barretos para que tome decisões pela autarquia e pelo município. Com a 47 

palavra, o vice presidente agradece a todos pela presença e passa a palavra ao Servidor do 48 

DAEE/CBH-BPG, Relator das CT’s e interlocutor do PROCOMITÊ para que faça uma breve 49 

apresentação do Plano de Capacitação do CBH-BPG que será colocado em votação para ser 50 

deliberado através da Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 261/2021, de 21/10/2021, que “Aprova o 51 

Plano de Capacitação do CBH-BPG”. Com a palavra, o interlocutor esclarece que o plano apresentado 52 

foi elaborado pela Secretaria Executiva, com apoio de um grupo de trabalho criado pelas Câmaras 53 

Técnicas para esta finalidade. O interlocutor informou o objetivo e a metodologia aplicada na 54 
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execução deste plano, apresentando os resultados obtidos através da pesquisa realizada com os 55 

representantes deste Comitê. Como resultado foram escolhidos cinco cursos para capacitar os 56 

membros deste Comitê, classificando-os na seguinte ordem: “Educação Ambiental na Gestão dos 57 

Recursos Hídricos”; “Saneamento Básico: DRENAGEM URBANA “; “Perdas de Recursos Hídricos no 58 

Sistema de Abastecimento”; “Gestão Pública voltada aos Recursos Hídricos” e “Geoprocessamento 59 

como Ferramenta para Planejamento e Gestão Ambiental”. Dos cursos escolhidos pelos membros 60 

deste comitê, a Secretaria Executiva julgou necessário acrescentar o curso de “Comitê, o que é e o 61 

que faz? Estrutura e funcionamento”, com o intuito de manter os membros informados sobre o 62 

comitê, sua estrutura e funcionamento, atividades e responsabilidades, FEHIDRO e Plano de Bacia, 63 

principalmente aos membros novos. Encerrando a explanação o interlocutor apresentou os temas a 64 

serem abordados, período para a aplicação, o público alvo e o formato de cada capacitação. Ao final 65 

da explanação o Vice Presidente retoma a palavra e coloca em votação a “Minuta de Deliberação 66 

CBH-BPG n.º 261/2021, de 21/10/2021, que “Aprova o Plano de Capacitação do CBH-BPG”, sendo 67 

aprovada por unanimidade. Na sequência, o vice presidente solicitou ao Secretário Executivo para 68 

que de esclarecimentos referente a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 262/2021, de 21/10/2021, 69 

que “aprova transferência de valores recursos de custeio para recursos de investimento do 70 

orçamento FEHIDRO CFUR/2021 e dá outras providências”. Com a palavra, o Secretário Executivo 71 

informou que de acordo com os empreendimentos aprovados no pleito anterior, atualmente não 72 

teria recursos suficientes da CFUR para atender ao empreendimento que se encontra como suplente. 73 

Sendo assim, cogitou-se a possibilidade de realizar a transferência uma parte dos recursos de 74 

custeio da CFUR para investimento, atendendo o empreendimento suplente e, evitando a perda dos 75 

recursos remanescentes para transferência ao CORHI. Ainda assim, houve a necessidade de se 76 

aumentar a contrapartida do empreendimento suplente, já que o recurso ainda não atingiu todo o 77 

valor pleiteado. Após as informações do Secretário, o vice presidente colocou em votação a referida  78 

Minuta de Deliberação sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o vice presidente passou a 79 

palavra para a Coordenadora da CT-PLAGRHI para que faça esclarecimentos sobre a Minuta de 80 

Deliberação CBH-BPG n.º 263/2021, de 21/10/2021, que “indica prioridades de investimentos do 81 

FEHIDRO/2021 (2ª chamada) e dá outras providências”. Com a palavra, a Coordenadora apresentou 82 

um histórico da distribuição dos recursos no primeiro pleito, informando que o saldo residual da 83 

CFUR não atendeu os empreendimentos com a 4ª e 5ª colocação, devendo estes comporem a 84 

Carteira de Suplentes. Esclareceu que houve um retorno para a conta CFURH-CBH-BPG no valor de 85 

R$77.922,96 (setenta e sete mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), que 86 

somando com o saldo residual de investimento da CFUR e o valor transferido da conta de custeio da 87 

CFUR, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), totalizou um valor disponível para 88 

investimento no segundo pleito de R$ 316.148,72 (trezentos e dezesseis mil, cento e quarenta e 89 

oito reais e setenta e dois centavos), atendendo ao 1º colocado da Carteira de suplentes. Com 90 

relação aos empreendimentos protocolados neste segundo pleito que dependiam exclusivamente de 91 

recursos da CFURH, foram automaticamente desclassificados, sendo eles: Prefeitura Municipal de 92 

Icem, com os empreendimentos “Galeria de Águas Pluviais e dissipadores na Avenida José 93 

Gonçalves Martins - Córrego Água Doce” e “Galeria de Águas Pluviais na Rua Francisco Lourenço”. 94 

Com relação aos  recursos da Cobrança pelo uso da Água, este CBH tem disponível para aplicação o 95 

valor de R$ 1.567.603,21 (hum milhão, quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e três reais e 96 

vinte e um centavos), que será distribuído aos empreendimentos que foram analisados, pontuados e 97 

hierarquizados pela CT-PLAGRHI, sendo eles: 1º colocado - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 98 

Colina – SAAEC, com o empreendimento “Atualização do Plano de Perdas”; 2º Colocado - Serviço 99 

Autônomo de Água e Esgoto de Colina – SAAEC, com o empreendimento “Reforma e ampliação da 100 

EEE do Jardim Santa Lucia” e o 3º Colocado - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, com 101 

o empreendimento “Sistema de Tratamento da fase sólida da ETA Pereira - 1ª fase”. A somatória 102 

dos três empreendimentos contemplados com recursos da Cobrança chega a um valor de R$ 103 

912.184,53 (novecentos e doze mil cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), 104 

restando ainda um saldo de R$ 655.418,68 (seiscentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e 105 

dezoito reais e sessenta e oito centavos), que serão disponibilizados no próximo pleito. Informou 106 

ainda, que os tomadores contemplados deverão encaminhar toda documentação até dia 26 de 107 

outubro deste ano pelo e-mail cbh.bpg@gmail.com. Ao termino da explanação o Vice Presidente 108 

retomou a palavra e colocou em votação a referida minuta de Deliberação, sendo aprovada por 109 

unanimidade. O vice-presidente deu continuidade na reunião deixando a palavra aberta para 110 
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assuntos gerais. Não havendo outros assuntos a serem abordados, o vice-presidente agradeceu a 111 

presença de todos e encerrou esta reunião. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, 112 

Claudio Daher Garcia, lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 21 de outubro de 2021. 113 

 


