
Av. 39, n.º 0422 - B. Primavera - Barretos/SP - CEP: 14.780-400 - FONE/FAX: (0xx17) 3322.2655
E- Mail: comitebpg@recursoshidricos.sp.gov.br

CGC:  46.853.800/0005-80        INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Aos  20 (vinte) dias do mês de março de 2003, na Associação Comercial e Industrial de Barretos, à Rua 20 n.º 725 – Barretos/SP,
com início às 14h30, foram abertos os trabalhos com um total de 44 (quarenta e quatro) membros do Comitê, mas apenas 35 (trinta
e cinco) membros com direito a voto, entre titulares e suplentes, a seguir discriminados: Paulo Henrique de C. Fogaça- CETESB;
Maria Angela M. H. Tchakerian – DRADS; Claudio Daher Garcia- DAEE; Alba Regina Coutinho-D.R.E.; Marco Aurélio M.
Pereira- D.E.R.; Luiz Eduardo de D. Silva - DEPRN; Marco Aurélio Gonzales- E.D.R.; Marco Antonio T. Enes - SABESP;
Wilson de Assis Jr.- C.D.H.U.; Ana Stela M. B. Silva- Secretaria de Esporte e Turismo; Edson Branco - Serviço de Vig. Sanitária;
Joel Arantes de Souza- Serviço de Vig. Sanitária; Aluísio Cândido de Paula - ABEAA; Luiz Antonio B. da Rocha- ABEAA;
Manuel Alexandre Costa - ACIB; Angela M. M. do Prado Brunelli- ACI Bebedouro; Laércio Lourenço Lelis - ACIG; Otávio
Ricardo Sempionato- COOPERCITRUS; Hélio César Suleiman - FEB; Jackson Roberto Medeiros- Fórum Bebedouro 2000;
Pedro Geraldo Spechoto- Associação Citroregional; Wanderley Mauro Dib- IBT; Márcia M. de Campos Borges- OAB; Sidney
Motta – Sindicato dos Engenheiros do Est. São Paulo; Luiz Antonio M. Salata- Sindicato dos Engenheiros do Est. São Paulo; José
Eduardo C. Lelis- Sind. Rural de Guaira; Nobuhiro Kawai- Sind. Rural Vale do Rio Grande; Davi Perez Aguiar - PM Bebedouro;
Paulo Roberto A. Batista- PM Bebedouro; Diab Taha- PM Colina; Jaci Salim Paro- PM Colina; José Salvador Martins- PM
Colômbia; Oscar Alexander C. Eichel - PM Colômbia; José Carlos Augusto- PM Guaíra; Walid Khouri- PM Guaíra; Jorge Luiz
Levi- PM Guaraci; Olympio Antonio Levi- PM Guaraci; Manoel da Costa Braga- PM Icém; Ronan Sales Cardozo- PM Jaborandi;
Paulo Roberto Fiatikoski - PM  Morro Agudo; Jarbas Viana- PM Orlândia; Elcio Antonio Bresqui – PM Terra Roxa;  José Lopes
Fernandes Neto - PM Viradouro. O presidente do CBH-BPG e representante da Prefeitura Municipal de Morro Agudo, Sr. Paulo
Roberto Fiatikoski, iniciou a reunião dando boas vindas à todos, dirigindo um agradecimento especial  aos prefeitos, aos
representantes da sociedade civil e do estado. Alertou que talvez a reunião seja extensa, devido a variedade de assuntos, inclusive,
lembrou que será realizada a eleição dos representantes para a diretoria do CBH-BPG para o biênio 2003 / 2005 e comentou que a
sociedade civil havia se reunido anteriormente já tendo escolhido seu representante para compor essa diretoria. Em seguida,
propôs a dispensa da leitura da Ata da 12ª Reunião Ordinária do CBH-BPG, pois já havia sido encaminhada anteriormente, sendo
a proposta acatada por todos. Passou a palavra ao Secretário Executivo do CBH-BPG e representante do DAEE, Claudio Daher
Garcia que procedeu as informações gerais. Cumprimentou a todos, e iniciou as informações comentando sobre o Kit entregue
pelo Sistema de Recursos Hídricos, composto por 5 volumes: Relatório de Situação de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo,
a Síntese do Relatório, Legislação de Recursos Hídricos com a política Estadual e a Legislação de Outorga e Fiscalização. Falou
sobre a eleição dos representantes dos municípios do 8º grupo no CRH, que compreende os 4 (quatro) comitês de bacia: Sapucaí
Mirim / Grande, Baixo Pardo / Grande, Pardo e Mogi.. Comentou que a eleição deverá acontecer até 26/07, sendo que o voto
deverá ser feito até 31/05/2003. Esclareceu que não se sabe ainda, quem serão os candidatos, mas os prefeitos deverão receber a
cédula de votação e a relação dos 95 municípios que compõem o 8º grupo, nos próximos dias. Em seguida, comentou sobre o
plano de bacia. Disse que, O Plano de Bacia foi aprovado na reunião anterior (12ª Reunião Ordinária do CBH-BPG), realizada em
16.12.2002 e o CETEC já encaminhou 01 CD Room, 200 cópias da Síntese do Plano e 20 cópias do Relatório Final completo que
serão entregues na próxima reunião, pois devido ao curto espaço de tempo não foi suficiente para gravar os CD´s. Fez um breve
comentário sobre as alterações do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, em reunião realizada em 06/02 pelo
COFEHIDRO. Comentou que este manual de procedimentos será o que vai reger as regras para distribuição de recursos para o
exercício de 2003. Dentre as mudanças, destacou com relação ao prazo, pois se não deliberar até 30/06 o tomador será punido com
diminuição do recurso em porcentagem podendo variar de 20% até 100%, dependendo do atraso. Em seguida, passou a palavra ao
coordenador de Câmara Técnica - CT-PLAGRHI, e representante da CETESB, Eng.º Paulo Henrique de C. Fogaça que fez
comentários sobre a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 041/2003, que aprova diretrizes e critérios para distribuição  dos
recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-BPG referentes ao ano 2003 e seus anexos. Em seguida, Claudio falou sobre o
pré-enquadramento com relação à SABESP, que de acordo com o Artigo 12 Parágrafo 3º do Manual de Procedimentos
Operacionais do FEHIDRO havia possibilidade de entidades que por sua natureza jurídica podiam habilitar-se simultaneamente
nas modalidades retornável e não retornável, sendo que no caso do inciso II ficaria a critério do colegiado indicar em que
modalidade seria enquadrado. A CT-PLAGRHI decidiu em reunião que a SABESP não poderá pleitear recursos a fundo perdido.
Em seguida, o Prefeito de Bebedouro, Sr. Davi Perez Aguiar, solicitou a palavra e propôs que se fizesse um minuto de silêncio
pelas vítimas da guerra e a proposta foi acatada pelo presidente. Logo após, deu seqüência e fez algumas sugestões: Com relação
ao Parágrafo 1º Artigo 2º, sugeriu que mantivesse 50% para Esgoto e 25% para Estudos e Projetos e os outros 25% para outras
Obras a serem priorizadas. Comentou ainda, que com relação à contrapartida exigida passa a ser inviável para as prefeituras ou
mesmo outros tomadores, os 20% exigidos e propôs diminuir a contrapartida mínima. Tomando a palavra, o Eng.º Paulo Fogaça,
orientou que com relação à contrapartida mínima, a CT-PLAGRHI é obrigada a seguir o Manual de Procedimentos Operacionais
do  FEHIDRO e esse percentual é estabelecido pelo FEHIDRO. Com relação à questão anterior, a Eng.º Angela Maria M. P.
Brunelli, representante da ACIAB e vice-presidente do CBH-BPG, esclareceu que é questão de prioridade. O CBH-BPG decidiu
em reunião plenária que a prioridade seria tratar esgoto, portanto, enquanto não se cumprir a prioridade, torna-se inviável fazer
quaisquer outras alterações. Como houve insistência pelo Prefeito Municipal de Bebedouro, Sr. Davi Perez Aguiar na alteração
das porcentagens do Parágrafo 1º Artigo 22, o presidente do CBH-BPG, Sr. Paulo Roberto Fiatikoski, colocou as propostas em
votação, deixa como está ou altera de acordo com a proposta do Sr. Davi. A Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 041/2003, foi
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aprovada por19 (dezenove) votos contra 14 (catorze). Em seguida, o Secretário Executivo Claudio Daher Garcia, apresentou a
Minuta de Resolução CBH-BPG n.º 08/2003, que "fixa prazos para apresentação de documentação visando obtenção de verbas
junto ao FEHIDRO", ficando estabelecido, até o dia 20/05/2003 o prazo limite para devolução da Ficha Resumo; até o dia
30/05/2003, o prazo para a CT-PLAGRHI apresentar análise da Ficha Técnica à Secretaria Executiva do CBH-BPG e o dia
13/06/2003 a realização da 14ª Reunião Ordinária do CBH-BPG. Em seguida, colocou em votação a Minuta da Resolução CBH-
BPG n.º 08/2003, sendo aprovada por unanimidade. Na seqüência, o Secretário Executivo do CBH-BPG, Claudio Daher Garcia,
comentou a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º  042/2003, que "aprova o encerramento do Contrato FEHIDRO n.º 010/2000 da
Prefeitura Municipal de Morro Agudo", e explicou que, quando tal obra foi aprovada não se exigia a execução completa, como
atualmente que se exige orçar a obra completa, pois caso contrário a CETESB não aprova. O representante da SABESP, Marco
Antonio T. Enes, questionou sobre a situação da lagoa e o Prefeito de Morro Agudo, Sr. Paulo Roberto Fiatikoski informou que
ainda não pôde enchê-la devido ao trânsito de pessoas no local, pois a lagoa cheia sem cuidados especiais poderá comprometer a
segurança dos munícipes. Foi questionado ainda, o por quê não cercou a lagoa. O prefeito informou que já desapropriou uma área
ao lado da lagoa para aterro sanitário; logo que tiver posse dessa área, fará a cerca total, pois financeiramente sai mais barato para
a prefeitura fechar tudo do que só a lagoa. Foi estabelecido um prazo de 90 (noventa) dias para o enchimento da lagoa e colocada
em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 042/2003, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Secretário
Executivo, Claudio propôs um intervalo de 15 (quinze) minutos para que os segmentos Estado e Municípios se reunissem para
discutirem os representantes que irão compor a diretoria do CBH-BPG. Tomando a palavra, o representante do IBT, Sr.
Wanderley Mauro Dib, lembrou a primeira reunião do comitê em que alguns acordos foram feitos, sendo que, perante a legislação
qualquer um poderia ser o presidente, mas ficou acordado que o presidente seria um representante dos municípios; o vice-
presidente, da sociedade civil e o secretário executivo, do estado. Outro acordo, é que não se concentre as decisões e poder em um
mesmo município, se o presidente for de um município, o vice-presidente não poderá ser do mesmo, para que haja mais
democratização. Claudio interviu e disse que a sociedade civil já havia se reunido escolhido seu representante e a plenária ou
mesmo os outros segmentos não poderiam interferir na decisão da sociedade civil ou de qualquer outro segmento. A representante
da ACIAB e eleita vice-presidente pela sociedade civil, Eng.ª Angela M. M. P. Brunelli não se opôs à colocação do Sr. Wanderley.
Disse que gostaria muito de continuar contribuindo com o comitê, mas que se houver outro candidato, ela abre mão do cargo. O
representante da FEB, Eng.º Hélio César Suleiman, tomou a palavra e disse que em nome da sociedade civil ele não abre mão da
escolha, independente de quem for o presidente. Logo após, os segmentos Estado e Municípios se reuniram para escolher seus
representantes. Todos voltaram ao auditório para dar seqüência à reunião plenária. O presidente do CBH-BPG, Sr. Paulo
Fiatikoski, colocou em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 043/2003, que "indica os representantes dos três
segmentos que compõem o CBH-BPG para o período de 01.04.2003 a 31.03.2005", sendo que, no segmento Estado continua
como está; no segmento Municípios também não houve alteração; e no segmento Sociedade Civil houveram algumas alterações,
conforme segue: a ACIAG é representante titular da vaga e a UNIATA passa a ser sua suplente; a Associação Citroregional passa
a ser titular e o IBT passa a ser seu suplente; a Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo, passa a fazer
parte do comitê ocupando a posição de titular e a ABEMAIA ocupa a posição de suplente. Após colocar em votação, a Minuta de
Deliberação CBH-BPG n.º 043/2003 é aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Laércio Lourenço Lelis, representante da
Associação Comercial,  Industrial e Agrícola de Guaira - ACIAG, indicou a Eng.ª Angela M. M. do Prado Brunelli, representante
da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro -ACIAB com vice-presidente do CBH-BPG; o representante da
CETESB, Eng.º Paulo Henrique de C. Fogaça, indicou o Engº Claudio Daher Garcia, representante do Departamento de Águas e
Energia Elétrica- DAEE para ser Secretário Executivo e o prefeito do Município de Guaíra, Sr. José Carlos Augusto, indicou o Sr.
Paulo Roberto Fiatikoski, Prefeito Municipal de Morro Agudo, para ser Presidente do CBH-BPG. O presidente do CBH-BPG
colocou em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 044/2003, que "elege e empossa a diretoria do comitê para o período
de 01.04.2003 a 31.03.2005" a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Secretário Executivo do CBH-BPG, Claudio
Daher Garcia, colocou em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 045/2003, que "indica o coordenador e os
representantes da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos - CT-PLAGRHI para o período de
01.04.2003 a 31.03.2005" e foi aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Secretário Executivo, Claudio lembrou da
situação do Ribeirão das Pitangueiras que já tem sério conflito pelo uso da água e que já supera em 50% a respectiva vazão de
referência, informando que de acordo com a Lei Estadual 9034/94 e tendo em vista ofício do DAEE recomendando ao comitê que
seja declarada crítica a referida bacia o comitê deveria se posicionar. Lembrou ainda, que não havia Minuta de Deliberação e que a
mesma seria redigida de acordo com o citado, sendo que foi aprovada por unanimidade que se fizesse a Deliberação CBH-BPG n.º
046/2003, declarando crítica a bacia hidrográfica do Ribeirão das Pitangueiras. Em seguida, o presidente do CBH-BPG encerrou a
reunião agradecendo aos prefeitos pela confiança, e em particular o Prefeito Municipal de Bebedouro, Sr. Davi Perez Aguiar pelo
interesse em estar contribuindo com o CBH-BPG, e acrescentou que continuará fazendo pelo comitê tudo que for para o bem da
Bacia. Após então, conforme o que foi dito nesta reunião, eu, Claudio Daher Garcia, Secretário Executivo do CBH-BPG, lavrei a
presente ata e assino ao final. Barretos, 20 de março de 2003.


