
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 

 

1/2 

 

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA 

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

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2021, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária 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 38 (trinta e oito) membros, sendo 29 (vinte e nove) com direito a 3 

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

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

Amadeu Giacchetto (Suplente – CDRS – EDR), Davi Faleiros (Titular – CETESB), Christiano Araújo 6 

dos Santos (Suplente – Secretaria de Estado da Educação), Jaci Paro (suplente – PM Colina), 7 

Vinicius Cruz de Castro (Titular – PM Morro Agudo), Paula Oliveira Lemos (Titular – PM Barretos), 8 

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

André Yooiti Muramoto ( Suplente – PM Jaborandi), Messias Paulo Ribeiro – (Suplente – PM Icem),  10 

Aparecido Tadeu Pavani (Titular – PM Bebedouro), Luiz Antônio Machado (Suplente – PM Terra 11 

Roxa), Mônika Bergamaschi – PROCURAÇÃO (Suplente – ABAGRP), Leandro Torelli (Titular – SAAE 12 

Bebedouro), José Osvaldo Junqueira Franco (Suplente – Sind. Rural de Bebedouro), Angela Maria 13 

Macuco do Prado Brunelli (Titular – ACIAB), Telma Alves Magro (Suplente – ACIAB), Renato Massaro 14 

Sobrinho (Titular – Sind. Rural de Guaíra), Paulo Roberto Argeri Betin (Titular – SAV), Ricardo 15 

Aparecido Casagrande (Titular - SAAE Colina), Fernando Luiz Basso (Suplente – SAAE Colina), Waldo 16 

Villani Junior (Titular – SAAE Barretos), Leone Wilman Filho (Suplente – SAAE Barretos), Everton 17 

Veríssimo Ferreira  (Suplente – SABESP), João Paulo Camargo Rocha (Titular – SIFAESP), André Elia 18 

Neto  (Suplente - SIAESP), Cicero Pequeno da Silva (Titular – OAB), Nair Vicenzi Antunes de 19 

Quadros (Suplente – Fórum Desenvolvimento), Matheus Nicolino Peixoto Henares (Titular – 20 

UNIFEB), Patrícia Amoroso de Andrade (Suplente – UNIFEB), João Antônio dos Reis Gandra (Titular 21 

– Patrulha Ecológica de Bebedouro), Maristela Silva Martinez (Titular – ABES), Kathiucy Tamara da 22 

Silva (Titular – ABEAA) e César Renato Rotessi Salvi (Titular – COOPERCOLOMBIA). O Secretário 23 

Executivo cumprimentou a todos e deu início a reunião passando as “Informações Gerais”. A 24 

primeira informação a se destacar trata sobre a importância do Seminário Online “A Crise Hídrica 25 

que nos Avizinha”, que aconteceu no dia primeiro de junho, com continuação no dia dois de junho 26 

com perguntas e respostas referente ao tema. Outro assunto abordado é a informação aos membros 27 

sobre o todo o processo dos problemas encontrados em poços que explotam água do Aquífero 28 

Guarani, que vem se estendendo desde 2018 e consequentemente ocasionou um inquérito civil, e 29 

também iniciou um estudo para analisar e pontuar a situação do Aquífero Guarani na UGRHI 12, 30 

tendo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro como tomador do respectivo 31 

empreendimento aprovado por este Comitê. Em seguida o Secretário Executivo relata a atual 32 

situação da Cobrança pelo uso da Água na bacia e que será realizado todo um levantamento para 33 

analisar a situação dos inadimplentes com a cobrança e consequentemente solicitar a regularização 34 

dos mesmos. Na sequência, com a palavra a presidente informa que terá que se ausentar desta 35 

reunião, pois terá que conduzir outra reunião neste mesmo horário, solicitando ao vice-presidente 36 

que assuma e conduza a 48ª Reunião Ordinária do CBH-BPG. Com a palavra o vice-presidente da 37 

continuidade na reunião, colocando em votação a dispensa da leitura da Ata da 37ª Reunião 38 

Extraordinária do CBH-BPG, tendo em vista que a mesma já foi encaminhada via e-mail a todos os 39 

representantes, sendo sua dispensa aprovada por unanimidade. Em seguida, o vice-presidente 40 

colocou a referida Ata em votação, sendo também, aprovada por unanimidade. Após a aprovação da 41 

Ata, o vice-presidente passou a palavra para a Secretária Executiva Adjunta para fazer uma breve 42 

explanação sobre a Deliberação CBH-BPG nº 258/2021, que “Indica Prioridades de investimento do 43 

FEHIDRO / 2021 e dá outras providências”. A Secretária Adjunta inicia informando os valores 44 

disponíveis para distribuição, sendo R$613.393,63 (seiscentos e treze mil trezentos e noventa e três 45 

reais e sessenta e três centavos) disponibilizados da Compensação Financeira – CFURH e 46 

R$3.231.151,45 (Três milhões duzentos e trinta e um mil cento e cinquenta e um reais e quarenta e 47 

cinco centavos) disponibilizados da Cobrança pelo uso da Água. Para este ano, foram protocolados 48 

14 (quatorze) empreendimentos solicitando recursos do FEHIDRO/2021. Dos quatorze 49 

empreendimentos, um deles foi retirado pelo tomador e dos que restaram, apenas 7 (sete) 50 

empreendimentos foram pré aprovados, sendo eles: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina - 51 

SAAE Colina – “Condicionamento e Destinação Final de Lodos de Estação de Tratamento de Esgotos 52 

Domésticos - ETE-2”; Prefeitura Municipal de Viradouro – “Drenagem da Rua Salomão José Gibran”; 53 

Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, “Substituição de Redes e Ramais de Água no Bairro Vila 54 
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Nova em Viradouro/SP”; Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, “Substituição de Redes e 55 

Ramais de Água na Rua Espírito Santo em Viradouro/SP”; Prefeitura Municipal de Colina – “Execução 56 

de Galerias de Águas Pluviais Rua Ângelo Polizelli”; Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV – 57 

“Drenagem do Jardim Bricia” e Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV – “Elaboração do Plano 58 

de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande” como demanda induzida. 59 

Após o pré enquadramento dos empreendimentos realizado pelo Grupo de Analise dos 60 

empreendimentos FEHIDRO 2021 e aprovado pela Câmara Técnica de Planejamento e 61 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, foi realizada a pontuação e hierarquização dos mesmo, sendo 62 

classificados na seguinte ordem para distribuição dos recursos na CFURH e na cobrança 63 

respectivamente, respeitando as regras de distribuição e o PAPI:  com recursos da CFURH -  Sub 64 

PDC 3.3 - 1º colocado - Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV – “Drenagem do Jardim Bricia”, 65 

atendendo quase todo o recurso, restando um saldo residual de R$198.225,76 (cento e noventa e 66 

oito mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos); com recursos da Cobrança – Sub 67 

PDC 8.3- (Demanda Induzida) - Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV – “Elaboração do Plano 68 

de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande”; Sub PDC 3.1 - 1º 69 

colocado - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina - SAAE Colina – “Condicionamento e 70 

Destinação Final de Lodos de Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos - ETE-2”; Sub PDC 5.1 71 

– 1º Colocado - Saneamento Ambiental de Viradouro – SAV, “Substituição de Redes e Ramais de 72 

Água na Rua Espírito Santo em Viradouro/SP”; 2º colocado - Saneamento Ambiental de Viradouro – 73 

SAV, “Substituição de Redes e Ramais de Água no Bairro Vila Nova em Viradouro/SP”; restando um 74 

saldo residual de R$1.567.603,21 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil seiscentos e três 75 

reais e vinte de um centavos). Os dois empreendimentos do Sub PDC 3.3 – 2º colocado - Prefeitura 76 

Municipal de Viradouro – “Drenagem da Rua Salomão José Gibran” e 3º colocado - Prefeitura 77 

Municipal de Colina – “Execução de Galerias de Águas Pluviais Rua Ângelo Polizelli”, que não foram 78 

contemplados com recursos da CFURH, ficaram como suplentes. Havendo disponibilidade de 79 

recursos, será aberto um segundo pleito, priorizando os empreendimentos que estão como 80 

suplentes e, aqueles que apresentaram seus empreendimentos anteriormente e não foram 81 

contemplados, poderão apresentar o empreendimento novamente, tendo prioridade na 82 

hierarquização para distribuição do recurso caso sejam pré aprovados, não havendo prazo para 83 

complementações de documentos, ficando também aberto a apresentação de novos 84 

empreendimentos. Ao Final da explanação o representante da Patrulha Ecológica e a representante 85 

da ACIAB, solicitam a palavra. Com a palavra, reforçam a preocupação com a explotação exagerada 86 

de água do Aquífero Guarani, podendo chegar a uma escassez dos recursos hídricos subterrâneos, 87 

levando em consideração também a qualidade da mesma, colocando-a em risco sua potabilidade. 88 

Colocaram ainda a necessidade de ações para minimizar o uso do aquífero. A representante da 89 

ABAGRP pede a palavra. Com a palavra concedida, contribui informando que este comitê poderia 90 

adotar a metodologia aplicada na bacia do Pardo, ajudando a sanar um pouco do problema também 91 

encontrado no Baixo Pardo. Após as contribuições, o Secretário Executivo, como representante do 92 

DAEE, pede para que façam denúncias com relação a perfuração de poço sem as devidas licenças, 93 

devido ao fato de que as fiscalizações são feitas através de denúncias, desta forma poderá inibir as 94 

perfuradoras e ajudar a controlar um pouco a perfuração desordenada e também os poços 95 

irregulares. Após as contribuições e informações, o Vice-presidente retoma a palavra e coloca em 96 

votação a Deliberação CBH-BPG nº 258/2021, que “Indica Prioridades de investimento do FEHIDRO 97 

/ 2021 e dá outras providências”, sendo aprovada por unanimidade. Após a votação, o Vice-98 

presidente passa para o próximo item da pauta “Assuntos diversos”, deixando a palavra aberta ao 99 

plenário. Com a palavra, o representante da Prefeitura Municipal de Bebedouro, também como 100 

representante da comissão do processo eleitoral do CBH-Grande, informa sobre o processo eleitoral 101 

do mesmo para a gestão 2021 a 2023, estando aberto as inscrições a partir de primeiro de julho, 102 

destacando para aqueles que tem interesse em ser membro do CBH-Grande, da facilidade para 103 

realizar a inscrição. Na sequência, o Secretário Executivo esclarece o processo de indicação do 104 

representante do CBH-BPG na Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRH, indicando o prefeito do 105 

município de Morro Agudo e também o processo de votação para indicação do representante do 106 

CBH-BPG no Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN, sendo representado pelo prefeito do 107 

município de Bebedouro. O Vice-presidente retoma a palavra para informar alguns assuntos tratados 108 

na reunião do Fórum Paulista de Comitês de Bacias, contando com a participação do Secretário 109 

Executivo e do próprio Vice-presidente. O primeiro assunto trata de um evento com todos os 110 
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municípios da UGRHI-12 para esclarecimento e discussão sobre a PL 251/2021. O segundo assunto 111 

fala sobre desenvolver um estudo de mapeamento de pontos de monitoramento de qualidade de 112 

quantidade dos recursos hídricos na bacia. No terceiro assunto pede para organizar e analisar a 113 

possibilidade dos municípios inseridos na UGRHI-12 integrarem um consórcio para a solicitação 114 

junto à Coordenadoria de Recursos Hídricos de uma sala de situação para UGRHI-12, pois isso 115 

significa avançar muito em termos de gestão, havendo a necessidade de ser muito bem justificada. 116 

No quarto assunto, foi solicitado para continuar o incentivo do CBH-BPG na realização de 117 

capacitação de seus membros e da própria secretaria executiva. No quinto assunto, informam que o 118 

CBH-BPG deverá fazer um trabalho em conjunto com a Coordenadoria de Recursos Hídricos para 119 

fomentar o curso de Gestores Públicos, anunciado pela Coordenadoria de Recursos Hídricos, 120 

especialmente aos gestores dos municípios inseridos na UGRHI-12. Como último assunto tratado, o 121 

Comitê deverá desenvolver estratégias de reconhecimento do Comitê pela sociedade. O Secretário 122 

Executivo informa sobre a sala de situação que será instalada na diretoria do Pardo, para atender as 123 

quatro bacias hidrográficas da diretoria, sendo difícil a instalação de salas de situação em cada 124 

UGRHI, tanto pela necessidade de espaço, de recurso e também de pessoal para isso, se tornando 125 

inviável para os escritórios de apoio. O Vice-presidente reforça a importância de se ter uma sala de 126 

situação em nossa bacia, mesmo que seja uma sub sala de situação, trazendo dados em tempo real, 127 

auxiliando na elaboração de um Relatório de Situação com dados recentemente atualizados. Na 128 

sequência, a representante da Prefeitura Municipal de Colômbia fala sobre a falta de projetos de 129 

recuperação de nascentes e de proteção de mananciais na bacia, pois devemos cuidar melhor dos 130 

nossos recursos hídricos, para que futuramente possamos ainda ter este recurso para produzir 131 

alimento e atender à necessidade dos municípios. Partindo do princípio que se deve orientar os 132 

produtores rurais, que na maioria das vezes não são orientados e apoiados para recuperar uma 133 

nascente por exemplo. Outro assunto abordado é sobre o percentual mínimo de reservação de água 134 

na represa de Mascarenhas, tendo em vista que a solicitação de deputados ao ministério público, 135 

resultou na aprovação de uma lei ou decreto que assegura o percentual mínimo de reservação 136 

entorno de 30%, deixando pouca água para a jusante, sendo que na represa de Marimbondo estão 137 

reservando em média com apenas 2% de água. Consequentemente, a água na barragem aos finais 138 

de semana fica quase toda represada, deixando o Rio Grande com apenas 50 centímetros de água 139 

em seu curso e durante a semana a água é liberada, causando grandes problemas devido a 140 

constante alta e baixa de nível do rio. A representante do município de Colômbia pede ainda que os 141 

prefeitos busquem a promotoria exigindo pelo aumento do percentual mínimo de reservação de 142 

água na barragem de Marimbondo. Em seguida a representante do CREA reforça a comunicação em 143 

meio rural, principalmente pelo motivo dos proprietários rurais acharem que serão tachados por ir 144 

em busca de se regularizar, e consequentemente as perfuradoras tomam proveito disso, perfurando 145 

os poços em qualquer lugar e de qualquer jeito. Com a palavra o relator da CT-PLAGRHI reforça a 146 

participação dos membros do comitê nas capacitações disponibilizadas ao público, principalmente 147 

aos membros novos, contabilizando pontos ao nosso CBH na certificação do PROCOMITÊ. Ao final 148 

dos assuntos gerais, a representante do DAEE e coordenadora da CT-PLAGRHI parabeniza aqueles 149 

que participaram e auxiliaram na avaliação dos empreendimentos que solicitaram recursos do 150 

FEHIDRO 2021. Após os assuntos gerais, o Vice-presidente encerrou esta reunião, agradecendo a 151 

presença e participação de todos. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio 152 

Daher Garcia, lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 29 de junho de 2021. 153 

 


