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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-BPG 

Aos doze dias do mês de dezembro de 2013, na Câmara Municipal de Barretos, à Rua 16 n.º 1 

730 – Barretos/SP, com início às 09h30, realizou-se a 38ª Reunião Ordinária do Comitê da 2 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com um total de 32 (trinta e dois) membros, 3 

sendo 28 (vinte e oito) com direito a voto, a seguir discriminados: Marco Lucarno (suplente – 4 

IFSP); José Carlos Augusto(titular – ERPLAN); Fabiano Botta Tonissi (suplente – SMA); 5 

Claudio Daher Garcia (titular – DAEE); Claudio Antero Machado (titular – CATI); Davi 6 

Faleiros (titular- CETESB); Marco Aurélio Macedo Pereira (titular – DER); Maria Inácia M. 7 

Freitas (titular – PM Colômbia); João Amadeu Giacchetto (Suplente –PM Barretos); 8 

Aparecido Tadeu Pavani (suplente – PM Bebedouro); Luís Fernando Cardoso (titular – PM 9 

Morro Agudo); Jarbas Vianna (titular - PM Orlândia); Valdemir Antonio Moralles (suplente – 10 

PM Colina); Samir Assad Nassbine (titular – PM Terra Roxa); Cyro Ferreira Penna Junior 11 

(titular - SIRVARIG); Telma Alves Magro (titular – ACIAB); Otávio Ricardo Sempionato 12 

(titular – COOPERCITRUS); Renato Massaro  Sobrinho (titular- Sindicato Rural de Guaíra); 13 

Leone Wilman Filho (titular – SAAE Barretos); Marcos Cussolin Mesquita (titular – 14 

SABESP); Paulo Roberto Argeli Betin (titular – SAV); Newton Junqueira Franco (titular – 15 

Sindicato Rural de Bebedouro); Joseli Nogueira Lelis (titular – ABEAA); Angela Maria M. 16 

do Prado Brunelli (titular – Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2000); César Renato 17 

Rotessi Salvi (titular – OAB); João Antonio dos Reis Gandra (Titular- Patrulha Ecológica de 18 

Bebedouro); Helen Cristina de Ávila Borges (titular – Instituto BEM) e Jaqueline Ap. Bória 19 

Fernandez (titular – UNIFEB). Dando início à reunião, o presidente do CBH-BPG, Prefeito 20 

Municipal de Terra Roxa, Dr. Samir Assad Nassbine, cumprimentou a todos, dando boas 21 

vindas. Na sequencia, Dr. Samir sugeriu a dispensa da leitura da Ata da 22ª Reunião 22 

Extraordinária do CBH-BPG, tendo em vista que foi enviada anteriormente a todos. A 23 

sugestão foi aceita; e sendo colocada em votação, a Ata da 22ª Reunião Extraordinária do 24 

CBH-BPG foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, passou a palavra ao Secretário 25 

Executivo do CBH-BPG, representante do DAEE, Sr. Claudio Daher Garcia para proceder às 26 

informações gerais. Com a palavra, Sr. Claudio cumprimentou a todos e agradeceu a 27 

presença, e iniciou falando sobre os processos FEHIDRO/2013, referenciados na Deliberação 28 

COFEHIDRO n.º 135/2013 e apresentou o Anexo IV da referida Deliberação em que são 29 

apresentados os prazos para procedimentos de contratação dos empreendimentos FEHIDRO. 30 

Em seguida, falou sobre o Plano de Bacia da UGRHI 12. Lembrou que foram realizados todos 31 

os trâmites para elaboração do mesmo, porém a Fundação Educacional de Barretos, tendo em 32 

vista diversos entraves burocráticos não quer assinar contrato. Tomando a palavra, a 33 

representante do Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2000 e vice-presidente do CBH-34 

BPG, Angela M. M. Prado Brunelli sugeriu a aprovação em plenária de deliberação abrindo 35 

prazo novamente, porém seguindo o edital elaborado anteriormente. O secretário executivo 36 

adjunto do CBH-TG, Helio César Suleiman, solicitou a palavra e informou que no CBH-TG 37 

foi aberto prazo para a manifestação de tomadores para esse fim, porém não houve 38 

interessado; neste caso o CBH-TG procurou o tomador. A Sr.ª Angela concordou e sugeriu 39 

que o CBH-BPG, caso necessário, procedesse da mesma forma. Novamente com a palavra, 40 

Claudio sugeriu deixar esse recurso como demanda induzida na tomada de recursos de 2014, 41 

tendo em vista que o montante já estaria somado aos recursos de 2014. Com a palavra, a pró-42 

reitora Sissi Kawai Marco, justificou a desistência da FEB nesse processo e informou que a 43 

instituição não é entidade pública, mas tem procedimentos internos auditáveis por ser 44 

fundação. Manifestou ao comitê as desculpas, alegando que no decorrer do processo, não 45 

houve clareza no sentido de que a FEB não pudesse executar o projeto e que a instituição se 46 

interessa no envolvimento durante a execução do trabalho, tanto por parte dos alunos como 47 
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dos professores. Nesse sentido, a assinatura ou não do contrato foi discutido amplamente em 48 

nível de reitoria, tendo em vista a dificuldade na participação dos professores, inclusive 49 

correndo risco de contrair problemas jurídicos. Dessa forma, foi solicitado à Sr.ª Sissi, um 50 

documento formal da FEB ao CBH-BPG desistindo do contrato. Na sequencia, Dr. Samir, 51 

colocou a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 155/2013, que aprova o Relatório de Situação 52 

dos Recursos Hídricos/2012 – UGRHI 12. Colocada em votação a mesma foi aprovada por 53 

unanimidade. Em seguida, o representante da CETESB e coordenador de Câmaras Técnicas, 54 

Davi Faleiros, apresentou a Minuta de Deliberação CBH-BPG nº 156/2013, que aprova 55 

diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2014 destinados à área do 56 

CBH-BPG. Em seguida, passou a palavra ao representante do DAEE na CT-EA, Caio César 57 

Lopes dos Santos para falar sobre a demanda induzida no valor de 300.000,00 (trezentos mil 58 

reais) destinada para Educação Ambiental, proposta dos participantes do XI Diálogo 59 

Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Novamente com a palavra, Davi 60 

deu sequencia comentando as alterações efetuadas na referida deliberação. Tomando a 61 

palavra, Claudio sugeriu um teto para a modalidade ETE, tendo em vista que consta na 62 

deliberação o mínimo, mas não consta o valor máximo. Tomando a palavra, a Sr.ª Angela 63 

descordou, afirmando que, quando a Câmara Técnica propôs que fosse dessa forma, agiu por 64 

princípios, ou seja, que enquanto não houvesse cem por cento de esgoto tratado na bacia, essa 65 

meta seria mantida. Retomando, Davi deu sequencia na apresentação. O representante da 66 

Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Bruno César V. de Oliveira, solicitou a palavra e falou 67 

sobre o impeditivo que consta na Deliberação CBH-BPG nº 042/2003que proíbe a Prefeitura 68 

Municipal de Morro Agudo de tomar recursos no CBH-BPG enquanto não concluir a 69 

instalação da ETE no município. Solicitou a plenária a autorização para uma nova tomada de 70 

recursos para outros fins, tendo em vista que o município estaria assinando, em breve, o 71 

contrato FEHIDRO para finalizar esse empreendimento. Tomando a palavra, Dr. Samir 72 

sugeriu que o município, primeiramente, assinasse o contrato e após voltasse à esta plenária 73 

refazendo essa solicitação e todos concordaram. Em seguida, a representante da ACIAB, Sr.ª 74 

Telma Alves Magro sugeriu que constasse sobre a elaboração do plano de bacia na Minuta de 75 

Deliberação CBH-BPG n.º 156/2013, pois se trata de um recurso que será distribuído em 76 

2014, tendo em vista a desistência da FEB. Em seguida, Claudio sugeriu que fosse aprovada 77 

uma Deliberação que estabelece a demanda induzida, com recursos FEHIDRO/2014 para a 78 

elaboração do Plano de Bacia, e apresentou uma minuta referente ao assunto em questão. 79 

Sugeriu ainda, que fosse realizada uma reunião de CT-PLAGRHI com o objetivo de se 80 

adequar o Edital à nova solicitação. A sugestão foi aceita e a reunião foi agendada para o dia 81 

17/12/2013. Sugeriu também a inserção de um considerando na deliberação em questão 82 

referindo-se à demanda induzida para a elaboração do plano de bacia. Em seguida, Dr. Samir 83 

colocou a Minuta de Deliberação que estabelece demanda induzida, com recursos 84 

FEHIDRO/2014 para a elaboração do Plano de Bacia, que deve ser aprovada antes da 85 

Deliberação que trata das diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do 86 

FEHIDRO/2014 destinados à área do CBH-BPG. Sendo assim, colocada em votação a 87 

Deliberação CBH-BPG 156/2013, que estabelece demanda induzida, com recursos 88 

FEHIDRO/2014 para a elaboração do Plano de Bacia, foi aprovada por unanimidade. Em 89 

seguida, foi colocada em votação, após as devidas alterações, a Minuta de Deliberação CBH-90 

BPG nº 156/2013, que aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do 91 

FEHIDRO/2014 destinados à área do CBH-BPG, que foi renumerada, passando a ser Minuta 92 

de Deliberação CBH-BPG nº 157/2013, que aprova diretrizes e critérios para distribuição dos 93 

recursos do FEHIDRO/2014 destinados à área do CBH-BPG, sendo aprovada por 94 

unanimidade. Após, foi apresentada a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 157/2013, que 95 
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fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas junto ao 96 

FEHIDRO/2014, que renumerada passou a ser Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 97 

158/2013, que fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas 98 

junto ao FEHIDRO/2014. Após algumas discussões e adequações, foi colocada em votação e 99 

a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida apresentou a Minuta de Moção CBH-100 

BPG n.º 01/2013 que aprova que “O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande 101 

manifesta-se contrário à municipalização da Floresta Estadual de Bebedouro”, e, colocada em 102 

votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Claudio solicitou inclusão de pauta para 103 

a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 158/2013, que altera o título do empreendimento 104 

FEHIDRO do SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – BPG 143/2013, 105 

que, renumerada para a ser Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 159/2013, que altera o título 106 

do empreendimento FEHIDRO do SAAEB – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 107 

Barretos – BPG 143/2013. Claudio explicou o que motivou a referida minuta, alegando que se 108 

tratou de uma exigência do Agente Técnico CETESB, solicitou que se alterasse o título do 109 

empreendimento de “Otimização de leito de secagem de lodo – ETE IV – instalação de 110 

adensador de lodo e medidores de vazão” para “Otimização de leito de secagem de lodo – 111 

ETE IV – instalação de desidratação mecânica de lodo e medidores de vazão”, e, colocada em 112 

votação, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitando também, inclusão de pauta, 113 

Claudio apresentou a Minuta de Moção CBH-BPG n.º 02/2013 em que o CBH-BPG 114 

manifesta-se contrário ao fechamento da Base Avançada do IBAMA município de Ribeirão 115 

Preto. Em seguida, passou a palavra á representante da Prefeitura Municipal de Colômbia, Srª 116 

Maria Inacia Macedo Freitas que comentou e justificou o que motivou a solicitação da 117 

Prefeitura Muncipal de Colombia, no sentido de impedir o fechamento do IBAMA em 118 

Ribeirão Preto. Com a palavra, o representante da Prefeitura Municipal de Barretos, Sr. João 119 

Amadeu Giacchetto informou que as unidades do IBAMA estão sendo diminuídas a nível 120 

federal, e colocada em votação foi aprovada por unanimidade. Após, Claudio lembrou da 121 

Reunião do CRH realizada em São Paulo e informou que foi submetida uma deliberação com 122 

referência a cobrança. Informou que existe um grupo trabalho para assuntos da cobrança do 123 

CRH e este grupo colocou em votação uma deliberação que apresenta mudanças significativas 124 

sobre a cobrança alterando inclusive algumas regras consideráveis. Porém, durante a reunião 125 

do CRH, sugeriu-se para que fosse retirada da pauta e que todos os comitês fossem ouvidos. 126 

Portanto, deram um prazo para os comitês se manifestarem quanto ao conteúdo da 127 

deliberação. Em seguida, Dr. Samir agradeceu a presença de todos deixou um abraço e 128 

desejou um feliz natal e ano novo a todos e encerrou a reunião. Após então, conforme o que 129 

foi dito nesta reunião, eu, Luciana Alves da Cunha Ribeiro de Paula, Secretária Executiva 130 

Adjunta do CBH-BPG, lavrei a presente ata e assino ao final. Barretos, 12 de dezembro de 131 

2013. 132 

mailto:cbh.bpg@gmail.com

