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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BPG 

 1 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2012, na Câmara Municipal de Barretos, à Rua 16 n.º 2 

730 – Barretos/SP, com início às 09h00, realizou-se a 20ª Reunião Extraordinária do Comitê da 3 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com um total de 25 (vinte e cinco) membros, sendo 23 4 

vinte e três) com direito a voto, a seguir discriminados: Hélder Aparecido P. Gomes (suplente – 5 

ERPLAN); Joel Arantes de Souza (titular GVS);Fabiano Botta Tonissi (Suplente IF);Claudio Daher 6 

Garcia( titular – DAEE); João Amadeu Giachetto (Titular- CATI);Davi Faleiros (Titular- CETESB); 7 

Marco Aurélio M. Pereira (titular - DER); Mauri Trevisan (Suplente –PM Barretos); Paulo Camilo  8 

Guiselini (Titular-PM Viradouro); Paulo Rogério Frahan (suplente – PM Bebedouro); Valdir Sólera 9 

Junior (Suplente- SIRVARIG); Angela Maria M. P. Brunelli (titular – ACIAB); Otávio  Ricardo 10 

Sempionato (Titular- COOPERCITRUS);Antônio Leandro Pagotto (Titular –CANAOESTE); Renato 11 

Massaro  Sobrinho ( Suplente- SRG); Leone Wilman Filho (titular – SAAE Barretos); Giovanni 12 

Saraceni (Suplente- SAAE-Barretos); Gilmar Aparecido Feltrin (Titular –SAAEB);Domingos Savio S. 13 

de Freitas (ACIB – Barretos); Ricardo Aparecido Casagrande (titular – SAAEC); Joseli Nogueira Lelis 14 

(titular – ABEAA); Telma Alves Magro (FORUM-2000); Marcos Costa (Suplente –SEESP); João 15 

Antônio dos Reis Gandra (Titular- Patrulha Ecológica de Bebedouro) e Jaqueline A. Bória Fernandes 16 

(titular – UNIFEB). Dando início a reunião, a vice-presidente do CBH-BPG, representante da 17 

Associação Comercial e Industrial de Bebedouro - ACIAB, Angela Maria M. do Prado Brunelli, 18 

cumprimentou a todos, dando boas vindas e justificou a ausência do presidente do CBH-BPG, Dr. 19 

Emanoel Mariano Carvalho, por motivo de viagem. Na sequencia sugeriu a dispensa da leitura da 20 

Ata da 36ª Reunião Ordinária do CBH-BPG, tendo em vista que foi enviada anteriormente a todos. A 21 

sugestão foi aceita por unanimidade; e sendo colocada em votação, a Ata da 36ª Reunião Ordinária 22 

do CBH-BPG foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, passou a palavra ao Secretário Executivo 23 

do CBH-BPG, representante do DAEE, Sr. Claudio Daher Garcia para proceder as informações gerais. 24 

Com a palavra, Sr. Claudio cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o Tribunal de Contas do 25 

Estado de São Paulo que avaliou tomadores, agentes técnicos, comitês de bacias e agente 26 

financeiro, no que diz respeito a projetos do período de Janeiro/2008 a Dezembro/2011, emitindo 27 

parecer dessa avaliação em Julho/2012. Falou também do Dossiê escrito pelo Sr. Walter Tesch, 28 

Inovando a Gestão Pública, que está no site do CBH-BPG (www.comitebpg.com.br), lembrando que 29 

é importante que todos leiam, pois se trata de um material que retrata a gestão pública. Em 30 

seguida, falou do CBH-Grande que foi instalado em 10/08/2012 em Poços de Caldas. Informou que 31 

a Presidência ficou a cargo do Estado de Minas Gerais e a Secretaria Executiva do Estado de São 32 

Paulo, com mandato de 4 (quatro) anos, contando com 65 membros, sendo 03 da União, 31 de 33 

Minas Gerais e 31 de São Paulo. A Câmara Técnica de Integração - CTI terá composição de 21 34 

membros, com 180 (cento e oitenta) dias para completar as vagas. Após falou sobre os contratos 35 

anteriores a 2009 que tinham prazo até 15/11/2012 para serem finalizados, sendo prorrogados para 36 

até 15/05/2013. Em seguida, falou sobre a reunião do CBH-BPG que estava prevista para 37 

outubro/2012 para distribuição de recursos remanescentes de 2012, porém não houve solicitação. 38 

Na sequencia, falou sobre reunião do CRH que será realizada em 11/12/2012, para discutir o roteiro 39 

para elaboração do Relatório de Situação – Ano Base 2011. Informou que a validade dos planos de 40 

bacias foi prorrogada até 31/12/2014 e comentou sobre a Deliberação CRH N.º 80/2008, que trata 41 

dos critérios para distribuição de recursos do FEHIDRO para os 21 comitês, informou que o índice 42 

proposto do CBH-BPG passa a ser 3,38%. Falou também, da Deliberação CRH n.º 062/2006, que 43 

trata da revisão do conteúdo dos planos de Bacias Hidrográficas, lembrando que o prazo para 44 

adequação de 31/12/2014, passando o mesmo a valer em 2015. Em seguida, passou a palavra a 45 

Sr.ª Angela Brunelli que falou sobre a participação do CBH-BPG no X Diálogo Interbacias de 46 

Educação Ambiental em Recursos Hídricos, realizado de 10 a 13/09/2012, em São Pedro e 47 

apresentou um resumo do evento. Durante a apresentação, o representante do Instituto Florestal, 48 

Fabiano Botta Tonissi, lembrou que o CBH-BPG apresentou seis trabalhos, inclusive um deles foi 49 

premiado durante o evento e apresentado também na Rio +20. Retomando a palavra, Angela 50 

lembrou que infelizmente, a representatividade o Comite foi muito boa, porém, percebia-se que não 51 

havia integração dentro da própria bacia, inclusive esse aspecto foi percebido na maioria dos 52 

comitês. Tomando a palavra, João Antonio dos Reis Gandra, lembrou que infelizmente as ONGs 53 

procuram fazer a parte dela, participar das questões sociais, porém o poder público não faz a parte 54 

dele. Muitas vezes, os representantes das ONGs precisam tirar dinheiro do bolso para fazer 55 

benfeitorias nas comunidades. Disse que o Diálogo é um excelente momento para reflexão. 56 

Retomando a palavra, Angela esclareceu que existem regras a serem seguidas, mas que uma 57 
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Instituição com a Patrulha Ecológica de Bebedouro tem o apoio do comitê, dentro das questões 58 

legais e retomou a apresentação do resumo do diálogo. Na sequencia, Angela solicitou a todos 1 59 

minuto de silêncio, pois o CBH-BPG perdeu 02 (dois) membros, sendo: Ezio Tostes, da Associação 60 

Parque Maracá e Otto Friebolin Bergemann, do Instituto Brasil Ecologicamente Melhor. Após, passou 61 

a palavra ao Claudio para apresentar a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 137/2012, que aprova o 62 

ajuste realizado na planilha de orçamentos e cronograma físico-financeiro e monitoramento do 63 

Projeto VANT Pardo/Grande: diagnóstico e monitoramento ambiental dos principais corpos d’água da 64 

UGRHI 12 – BPG 127-2012 – SMA/Instituto Florestal. Após explanação, foi colocada em votação e 65 

aprovada por unanimidade. Em seguida, Claudio esclareceu que, conforme a pauta, a Patrulha 66 

Ecológica de Bebedouro retirou o projeto ECO Cidade CASEARH, e consequentemente a Minuta de 67 

Deliberação CBH-BPG n.º 138/2012. Em seguida, apresentou a Minuta de Deliberação CBH-BPG nº 68 

141/2012, que reindica o empreendimento “Projeto Executivo de revitalização florestal na área 69 

verde do Parque Débora e incentivo à Educação Ambiental, do tomador Prefeitura Municipal de 70 

Colina, solicitando a inversão e renumeração. Dessa forma, passando a ser Deliberação CBH-BPG 71 

n.º 138/2012, sendo essa alteração aprovada por unanimidade. Após explanações sobre a referida 72 

minuta, colocou em votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, apresentou a Minuta de 73 

Deliberação CBH-BPG n.º 139/2012, que aprova o aditivo para o Contrato FEHIDRO 030/2011 – 74 

Estação Elevatória e linha de recalque de esgoto bruto da Bacia do Córrego Bebedouro – BPG-093-75 

2010, da Prefeitura Municipal de Bebedouro. Foi feita uma explanação pelo representante da 76 

Prefeitura Municipal de Bebedouro, Sr. Gilmar Aparecido Feltrin. Após discussões, foi colocada a 77 

referida minuta em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Após foi apresentada a 78 

Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 140/2012, que estabelece o calendário para processo eleitoral – 79 

mandato 2013/2015 e cadastro de interessados dos Segmentos Entidades Civis e usuários de Água 80 

em ingressar no CBH-BPG. Houve pela representante da FIESP, Débora Riva, quando a letra b do 81 

Artigo 1º: b. As entidades Civis e usuários de água já cadastrados somente atualizarão os dados, 82 

quando for o caso. Alegou não estar claro, pois no caso de entidades que já fazem parte do comitê, 83 

deve apresentar toda documentação e a ficha, ou somente o anexo I. Ficou definido que haverá 84 

alteração no texto deixando da seguinte forma: b. As entidades Civis e usuários de água já 85 

cadastrados somente atualizarão os dados, apresentando o Anexo I preenchido. Em seguida, 86 

colocou a referida minuta em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 87 

passou a palavra para a representante do Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2000, Telma 88 

Magro, que falou sobre interferências ocorridas em áreas de Proteção de Mananciais no município de 89 

Bebedouro e solicitou aprovação, pela plenária do CBH-BPG, Moção de apoio e concordância  para a 90 

realização de amplos e melhores estudos para alteração da área de Proteção de mananciais 91 

estabelecida no Plano Diretor do Município de Bebedouro, bem como a formação de um grupo de 92 

estudo para padronizar parâmetros básicos de subsídios às Prefeituras, Câmaras e ONGs sobre 93 

definição de Área de Proteção de Mananciais. E passou a palavra ao Sr. Gilmar Feltrim, 94 

representante do SAAEB que concordou com a colocação da Telma, visto que, um diretor de uma 95 

autarquia tem que concordar com o que é bom para o município. Angela colocou em votação a 96 

Moção de Apoio do assunto apresentado e foi aprovada por unanimidade. Com a palavra, Savio 97 

convidou todos a participarem de reunião na ACIB para apresentação do novo comandante da Polícia 98 

Militar do Estado de São Paulo em Barretos, em 28/11/2012. Em seguida, a representante da 99 

Prefeitura Municipal de Colombia, Maria Inácia Freitas comentou que, assim como o município de 100 

Bebedouro, Colômbia também está enfrentando problemas de depredação, e que posteriormente 101 

necessitará da ajuda do comitê. O prefeito municipal de Viradouro, Paulo Guiseline, disse que é 102 

muito importante convidar novas entidades a participarem do comitê e que, infelizmente não existe 103 

um trabalho regional, inclusive por parte dos colegas prefeitos na valorização das entidades, pois 104 

elas ajudam muito na administração pública. É claro que existem as entidades sérias, mas também 105 

entidades desonestas, que tem que ser denunciadas ao Ministério Público, pois, às vezes, essas 106 

ONGs são responsáveis pela desvalorização das ONGs. Encerrando a reunião Angela, agradeceu a 107 

participação de todos e lembrou que seria muito bom se todos os prefeitos participassem das 108 

reuniões, e que no próximo ano todos voltem a participar sem interesses particulares e sim com 109 

uma preocupação legítima com os recursos hídricos. Agradeceu ao presidente da Câmara Municipal 110 

por ter cedido o local para a realização da 20ª Reunião Extraordinária. Após então, conforme o que 111 

foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, Secretário Executivo do CBH-BPG, lavrei a presente 112 

ata e assino ao final. Barretos, 27 de novembro de 2012. 113 


