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ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA  BACIA HIDROGRÁFICA DO BAIXO PARDO / GRANDE

Aos doze dias do mês de março de dois mil e quatro, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Barretos, na Rua 20 n.º
725 – Barretos/SP, com início às 14h00. Foram abertos os trabalhos com um total de 31 (trinta e um) membros do comitê, mas
somente 29 (vinte e nove) com direito a voto, entre titulares e suplentes, a seguir discriminados: Paulo Henrique de C. Fogaça
(titular- CETESB); Maria Ângela M. H. Tchakerian (suplente – DRADS); Cláudio Daher Garcia (titular – DAEE); Marco Aurélio
M. Pereira (suplente – DER); João Amadeu Giacchetto (suplente – EDR); Marco Antonio Tavares Enes (titular – SABESP);
Márcio Barbosa Tango (titular – SMA); Joel Arantes de Souza (titular – Serviço de Vigilância Sanitária); Capitão PM Antonio
César Cardoso (titular – Polícia Ambiental); Luiz Antonio Batista da Rocha (titular – ABEAA); Ângela M. M. Prado Brunelli
(titular – ACI Bebedouro); Laércio Lourenço Lelis (titular – ACI Guaira); Antonio Leandro Pagoto (titular – Cana Oeste); Otávio
Ricardo Sempionato (titular – COOPERCITRUS); Hélio César Suleiman (titular – FEB); Francisco José Vela (suplente – FEB);
Jackson Roberto de Medeiros (titular – Fórum 2000); Pedro Geraldo Spechoto (titular – Associação Citroregional); Márcia
Medeiros C. Borges (titular – OAB); José Eduardo C. Lelis (titular – Sindicato Rural de Guaira); Nobuhiro Kawai (titular –
Sindicato Rural Vale do Rio Grande); Diab Taha (titular – PM de Colina); Oscar Alexander C. Eichel (suplente – PM de
Colômbia); Walid Khouri (suplente – PM de Guaira); Olympio Antonio Levi (suplente – PM de Guaraci); Manoel da Costa Braga
(titular – PM de Icem); Alcílio Machado Barbosa (suplente – PM de Icem); João Marcos Ficher (suplente – PM de Morro Agudo);
Jarbas Vianna (suplente – PM de Orlândia); Erney Antonio de Paula (suplente – PM de Viradouro). Com a palavra a vice-
presidente do CBH-BPG Ângela M. M. do Prado Brunelli justificou a ausência do presidente do CBH-BPG e Prefeito Municipal
de Morro Agudo, Sr. Paulo Roberto Fiatikoski. Em seguida, propôs a dispensa da leitura da ata da 15ª Reunião Ordinária do CBH-
BPG, pois já havia sido encaminhada anteriormente, e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi colocada a Ata em votação
e também foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao Secretário Executivo e representante do DAEE, Cláudio
Daher Garcia para proceder as informações gerais. Com a palavra, Cláudio cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o Rio
Pardo. Lembrou que na última reunião foi discutido o problema da mortandade de peixes, causada pelo vazamento de melaço na
Usina da Pedra, e que segundo informações do representante da Usina, está sendo feito acompanhamento da qualidade da água,
com laudo da CETESB de Ribeirão Preto, além de fazer monitoramento dos peixes com peritos de Rio Claro e Jaboticabal. Com
relação aos pescadores já foi feito um levantamento, e mais da metade não estão regularizados em Barra Bonita, na área que
abrange Colômbia, mas a Usina da Pedra dará aos pescadores todo apoio que for necessário. Outro assunto, é com relação a
Campanha da Fraternidade / 2004, cujo tema deste ano é “Água – Fonte de Vida”. O Comitê patrocinou a confecção de um
Outdoor com verba de custeio. Informou que o Eng.º Luiz Antonio B. da Rocha, representante do Comitê pela ABEAA, têm feito
palestras nas igrejas e nas escolas, e o Comitê deverá imprimir cartilhas para serem distribuídas. Falou também sobre a Cobrança
pelo Uso da Água. Na última reunião do Comitê, o presidente informou que participara de uma reunião em São Paulo que trataria
desse tema, já sabendo que existia uma proposta de 75% dos recursos ficarem no comitê e 25% serem distribuídos no âmbito do
CRH porém continua tudo como estava. Falou ainda, sobre o Curso de  Capacitação Técnica para os integrantes dos comitês de
Bacias Hidrográficas realizado nos dias 12 e 13. Informou que esta foi a primeira etapa, realizada em Ribeirão Preto, sendo que a
segunda etapa será voltada para oficinas, porém sem data prevista. Comentou também sobre o Manual de Procedimentos
Operacionais do FEHIDRO, e que na última reunião do comitê tinha dito que não tinha tido alterações e que os critérios eram os
mesmos. Porém, foi realizada em São Paulo, uma reunião em que foram alterados alguns itens do Manual de Procedimentos, mas
nada significativo, que impedisse que fossem mantidos os mesmos critérios. A Ficha Resumo, praticamente foi alterada somente
na questão de formatação, passando do Excel para Word. A alteração mais significativa foi dar uma limitação para as despesas de
custeio e pessoal de até 10% dos recursos do FEHIDRO. Falou também sobre a Deliberação do COFEHIDRO n.º 060/2004 que
prevê o cancelamento de projetos FEHIDRO. No caso do CBH-BPG não houve cancelamento, pois todos assinaram contrato.
Falou ainda, sobre a planilha de Posição dos Projetos e comentou a situação de cada um e acrescentou que acredita-se que até o
final deste ano todos os projetos já assinados estarão concluídos. Outro assunto abordado, é com relação aos recursos / 2004. O
estado disponibilizou R$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais); e desse total 98,85% foram para investimentos. O CORHI
ficou com R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para investir na área do estado inteiro, e os comitês teriam R$
27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais), que corresponde a 83%. Após, passou a palavra à vice-presidente do CBH-BPG,
Ângela Brunelli que comentou sobre o projeto de Viveiro de Mudas de Guairá, e que já têm mudas disponíveis para o plantio;
inclusive o representante da Prefeitura de Guaira, o Eng.º Laércio Lourenço Lelis, já distribuiu a relação dessa mudas aos
presentes na reunião. Com a palavra, Laércio informou que o valor da muda é R$ 0,40 (quarenta centavos), tendo como opção 80
(oitenta) espécies, e mais de 200.000 (duzentas mil) mudas disponíveis, sendo que já foram vendidas mais de 130.000 (cento e
trinta mil). A vice-presidente, Ângela, passou a palavra ao coordenador de CT-PLAGRHI e representante da CETESB, Eng.º
Paulo Henrique de C. Fogaça, que cumprimentou a todos e iniciou sua explanação lembrando que, conforme a Resolução CBH-
BPG n.º 09/2003 os tomadores teriam até 09/02/2004 para protocolarem seus pedidos junto à Secretaria Executiva do CBH-BPG e
teriam direito a uma pré-análise da Câmara Técnica, e dentro desse prazo foram protocolados 09 (nove) processos. Na reunião da
CT-PLAGRHI realizada no dia 10/02/2004 foram analisados todos os processos, sendo que 01 (um) foi retirado pelo tomador, por
falta de documentação, não tendo tempo hábil para apresentação da mesma. Entre o dia 10 e 13/02/2004 foram protocolados
outros 11 (onze) processos, totalizando 19 (dezenove) solicitações de recursos FEHIDRO. No dia 19/02/2004, foi realizada
reunião de CT-PLAGRHI, ocasião em que foram pontuados 14 processos, sendo desclassificado 05 (cinco) processos, por não
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atenderem ao Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO. Apresentou as planilhas anexas à Deliberação CBH-BPG n.º
049/2004. Após explanação explicou as propostas 1 e 2, sendo: PROPOSTA 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO
AGUDO (T); Construção de Elevatória de Esgoto Bruto (E); 23 (P); R$ 913.051,87 (novecentos e treze mil, cinqüenta e um reais
e oitenta e sete centavos) (VG); R$ 382.864,34 (trezentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro
centavos) (C); R$ 530.187,53 (quinhentos e trinta mil, cento e oitenta e sete reais e cinqüenta e três centavos) (FP).
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA (T); Sistema de tratamento de lodo da ETA (E); 23 (P); R$ 26.000,00
(vinte e seis mil reais) (VG); R$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) (C); R$ 20.540,00 (vinte mil, quinhentos e
quarenta reais) (FP). PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO (T); Construção de Galpão Metálico - Aterro Sanitário (E);
28 (P); R$ 114.882,51 (cento e catorze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos) (VG); R$ 34.882,51 (trinta
e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos) (C); R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (FP). PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUAÍRA (T); Aquisição de Picador / Triturador de Galhos (E); 25 (P); R$ 65.615,00 (sessenta e cinco mil,
seiscentos e quinze reais) (VG); R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinqüenta reais) (C); R$ 49.865,00 (quarenta e nove mil,
oitocentos e sessenta e cinco reais) (FP). POLÍCIA AMBIENTAL (T); Educação Ambiental (E); 20 (P); R$ 80.200,00 (oitenta mil
e duzentos reais) (VG); R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) (C); R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) (FP).
PROPOSTA 2: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO (T); Construção de Elevatória de Esgoto Bruto (E); 23 (P);
R$ 913.051,87 (novecentos e treze mil, cinqüenta e um reais e oitenta e sete centavos) (VG); R$ 518.363,01 (quinhentos e dezoito
mil, trezentos e sessenta e três reais e um centavo) (C); R$ 394.688,86  (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e
oito reais e oitenta e seis centavos) (FP).  DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA (T); Sistema de  tratamento
de lodo da ETA (E); 23 (P); R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) (VG); R$ 5.460,00 (cinco mil, quatrocentos e sessenta reais) (C);
R$ 20.540,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta reais) (FP). PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRADOURO (T); Construção de
Galpão Metálico - Aterro Sanitário (E); 28 (P); R$ 114.882,51 (cento e catorze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e
um centavos) (VG); R$ 34.882,51 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos) (C); R$
80.000,00 (oitenta mil reais) (FP). PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO (T); Serviço de Limpeza e Manutenção de
Poço Tubular Profundo (E); 21 (P); R$ 114.220,00 (cento e catorze mil, duzentos e vinte reais) (VG); R$ 68.532,00 (sessenta e
oito mil, quinhentos e trinta e dois reais) (C); R$ 45.688,00 (quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais) (FP).
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA (T); Aquisição de Picador / Triturador de Galhos (E); 25 (P); R$ 65.615,00 (sessenta e
cinco mil, seiscentos e quinze reais) (VG); R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinqüenta reais) (C); R$ 49.865,00 (quarenta e
nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais) (FP). PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINA (T); Aquisição de Picador /
Triturador de Galhos (E); 21 (P); R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) (VG); R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e
cinqüenta reais) (C); R$ 43.450,00 (quarenta e três mil quatrocentos e cinqüenta reais) (FP). PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACI (T); Aquisição de Picador/ Triturador de Galhos (E); 20 (P); R$ 66.706,00 (sessenta e seis mil, setecentos e seis reais)
(VG); R$ 20.345,33 (vinte mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) (C); R$ 46.360,67 (quarenta e seis mil,
trezentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos) (FP). POLÍCIA AMBIENTAL (T); Educação Ambiental (E); 20 (P); R$
80.200,00 (oitenta mil e duzentos reais) (VG); R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) (C); R$ 64.000,00 (sessenta e quatro
mil reais) (FP). Após a apresentação das (02) duas propostas, foi colocado para a plenária a possibilidade de apresentar outra
proposta além das duas. Não havendo interesse foi explicado para a plenária o que estaria em votação. Com a lista de presença,
foram chamados 08 (oito) membros da sociedade civil, sendo que todos votaram a favor da proposta n.º 02 (dois). Isto feito, foi
interrompida a chamada nominal e colocada para a plenária a aprovação da proposta 02 (dois). Sendo a mesma aprovada pela
maioria absoluta, tendo apenas (01) voto contrário, do representante da Prefeitura Municipal de Morro Agudo, João Marcos
Ficher; e em seguida, a vice-presidente Angela Brunelli colocou em votação a Minuta de Deliberação n.º 049/2004, que “indica
prioridades de investimento ao FEHIDRO referente ao orçamento 2004 e dá outras providências”, a qual foi aprovada por
unanimidade. Logo após, o Secretário Executivo fez referência ao e-mail enviado ao Presidente do CBH-BPG pelos Senhores
Promotores de Justiça e Curadores do Meio Ambiente de Barretos, Dr. José Ademir C. Borges e Fernando Célio de Brito
Nogueira, solicitando que fosse incluso na pauta desta reunião, a problemática do uso da água na microbacia do Ribeirão das
Pitangueiras, declarada oficialmente em situação crítica. O Secretário Executivo do CBH-BPG esclareceu que não havia tempo
hábil para se iniciar a discussão sobre o assunto, mas que deveria ser marcada uma reunião com a participação de técnicos do
DAEE de Ribeirão Preto e do CTH que estão fazendo acompanhamento do assunto, para uma discussão mais aprofundada. Em
seguida, a vice-presidente do comitê, Angela Brunelli colocou a palavra à disposição do plenário. Não havendo manifestação ao
uso da palavra, deu por encerrada a reunião. 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, 12 de março de 2004.


