
ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-BPG 
Aos quatro dias do mês de dezembro de 2014, na Câmara Municipal de Barretos, à Rua 16 n.º 

730 – Barretos/SP, com início às 09h00, realizou-se a 26ª Reunião Extraordinária do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, com um total de 29 (vinte e nove) membros, sendo 

25 (vinte e cinco) com direito a voto: José Carlos Augusto (titular – Secret. Plan. e Desenvol. 

Regional – Escritório Regional de Barretos); Joel Arantes de Souza (titular – GVS Barretos); 

Fabiano Botta Tonissi (suplente – SMA); Claudio Daher Garcia (titular – DAEE); Luciana A. C. R. 

de Paula (suplente – DAEE); Claudio Antero Machado (titular – CATI); Davi Faleiros (titular- 

CETESB); 1º Ten. PM Rodrigo Antônio dos Santos (titular - Polícia Militar do Estado de São 

Paulo – Polícia Ambiental); Marco Aurélio Macedo Pereira (titular – DER); Maria Inácia M. 

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

Guarnieri  (titular – PM Morro Agudo); Valdemir Antônio Morales (suplente – PM Colina); 

Samir Assad Nassbine (titular – PM Terra Roxa); Maicon Lopes Fernandes (titular – PM 

Viradouro); Denilson Lucio São Romano (suplente – SIRVARIG); Telma Alves Magro (titular – 

ACIAB); Otávio Ricardo Sempionato (titular – COOPERCITRUS); Antonio Leandro Pagotto 

(titular – CANAOESTE); Ricardo Parisoto (suplente – CANAOESTE); Renato Massaro  Sobrinho 

(titular- Sindicato Rural de Guaíra); Leone Wilman Filho (titular – SAAE Barretos); Giovanni 

Saraceni (suplente – SAAE- Barretos); Paulo Rogério Franhan (suplente – SAAEB); Paulo 

Roberto Argeli Betin (titular – SAV); Ricardo Aparecido Casagrande (titular – SAAEC); Thaisa 

Helena Serpa (titular - Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva); José 

Benedito Donizete dos Santos (suplente – Associação dos Fornecedores de Cana da Região de 

Catanduva) e Angela Maria M. do Prado Brunelli (titular – Fórum de Desenvolvimento 

Bebedouro 2000. A representante da FIESP, Débora Riva Tavanti Moreli, justificou a ausência. 

Dando início à reunião, o presidente do CBH-BPG, Prefeito Municipal de Terra Roxa, Dr. Samir 

Assad Nassbine, cumprimentou a todos, dando boas vindas e passou a palavra ao Sr. Gilson 

Leonardo Guerreiro Morito para dar início à cerimônia de premiação do Iº Concurso de 

Desenhos do CBH-BPG, contando com a presença de alunos e professores da rede pública 

estadual e municipal de ensino. Um aluno de cada município foi premiado com o próprio 

desenho em tamanho Ofício e enquadrado, sendo que os alunos que ocuparam do primeiro ao 

quarto lugar, bem como os professores que acompanharam os desenhos, ganharam um tablet 

cada um. São eles: Luan Alexandre dos Santos (4º colocado - Pitangueiras); Bruna Helaine 

Milani (3ª colocada – Terra Roxa); Claudiane Corrêa da Silva (2ª colocada - Altair) e Isabela 

Machado de Carvalho (1ª colocada - Jaborandi). Após a premiação, Dr. Samir agradeceu ao 

Gilson e à todos os envolvidos na organização do Iº Concurso de Desenhos, informando que os 

calendários, ilustrados com os 14 desenhos escolhidos pela CT-EA, premiados nesta reunião,  

estariam sendo distribuídos. Dando início aos trabalhos pertinentes à 26ª Reunião 

Extraordinária do CBH-BPG, Dr. Samir sugeriu a dispensa da leitura da Ata da 25ª Reunião 

Extraordinária do CBH-BPG, sendo aprovada por unanimidade, já que todos a tinham recebido 

com antecedência. Em seguida, colocou em votação a referida ata, também aprovada por 

unanimidade.  Em seguida, passou a palavra a vice-presidente do CBH-BPG e representante do 

Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2000, Angela M. M. Prado Brunelli para proceder a 

apresentação do Relatório de Situação do CBH-BPG 2014 – ano base 2013. Durante a 

apresentação foi exposta a situação da UGRHI 12 em termos de qualidade, quantidade, 

demanda e disponibilidade dos recursos hídricos; sobre as condições de lançamento e 

tratamento dos esgotos domiciliares, bem como, da coleta e disposição dos resíduos sólidos 



urbanos e a frequência de eventos ocorridos relativos à enchentes. A avaliação dos dados 

atendeu ao método  FPEIR (Força-motriz, Pressão, Estado, Impacto e Resposta), detalhando 

alguns pontos fortes e fracos de cada município da UGRHI. Foram destacados os municípios de 

Bebedouro e Morro Agudo, sendo que Morro Agudo está finalizando os trabalhos para colocar 

o Sistema de Tratamento de Esgotos em prática e Bebedouro viabilizou recursos do Governo 

Federal para dar início às obras e assim, possibilitar que a UGRHI 12 tenha 100% de esgoto 

tratado. O representante do Serviço de Vigilância Sanitária do Estado de SP, Joel Arantes de 

Souza, informou que a Vigilância Sanitária Estadual em parceria com a EMBRAPA e o IAL, darão 

início ao programa de monitoramento de protozoários e pesticidas em alguns rios de 

abastecimento público. No caso da UGRHI 12, o município contemplado foi Guaraci para 

controle de pesticidas no período de Dezembro/2014 a Novembro/2015, devendo ser 

realizada uma coleta mensal, sendo, uma com água bruta e uma com água tratada. Havendo 

um desvio na qualidade da água bruta, será analisada a água tratada, e, não havendo desvio na 

água bruta, não será feita análise da água tratada. Ao final da apresentação, Dr. Samir tomou a 

palavra e argumentou a importância de retirar do Relatório de Situação dois problemas sérios: 

a confiabilidade nos laboratórios e a destinação do lixo hospitalar, destacando a prioridade de 

se utilizar o Relatório de Situação como instrumento de gestão. Tomando a palavra, a 

representante da Prefeitura de Colômbia e coordenadora da CT-EA, Maria Inácia M. Freitas, 

apontou sua preocupação no sentido de que foi informada pela SABESP que a companhia 

estaria retirando água de poço artesiano, e que estava sendo efetuada mistura para que a 

água atingisse a potabilidade necessária para fins de abastecimento público. Angela 

complementou que o Plano de Saneamento dos municípios devem ser efetivamente utilizados, 

realizando as atualizações necessárias. Em seguida, colocou-se em votação a Minuta de 

Deliberação CBH-BPG n.º 169/2014, que “Aprova a revisão do Relatório de Situação com base 

em Indicadores dos Recursos Hídricos da Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Baixo Pardo/Grande (UGRHI - 12) – 2014 - Ano Base 2013”, sendo aprovada por 

unanimidade. Em seguida, Dr. Samir passou a palavra ao Coordenador de Câmaras Técnicas e 

representante da CETESB, Davi Faleiros para proceder a apresentação das regras que deverão 

ser seguidas pelos tomadores de recursos FEHIDRO, no ano de 2015. Com a palavra, Davi 

cumprimentou a todos e iniciou falando sobre a crise hídrica durante esse período, destacando 

a importância da CT-PLAGRHI realizar reuniões visando traçar um planejamento mínimo de 

cadastramento de informações e a presença dos executivos municipais seria fundamental, pois 

a partir da ciência do problema e envolvimento dos setores é que conseguiremos avançar na 

questão de fiscalização. A fiscalização existe, porém, a dificuldade é fazer com que o gestor 

cumpra as exigências colocadas pelos órgãos. Finalizou afirmando que não adianta o comitê 

fazer relatórios com informações de importância relevante, se essas informações não forem 

utilizadas para a gestão nos municípios. Sugeriu ainda, que todos pensassem na possibilidade 

das reuniões itinerantes, como uma forma de motivar a participação daquela microrregião. Em 

seguida, deu início a apresentação da Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 170/2014, que 

“aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO/2015 destinados à 

área do CBH-BPG”, lembrando que foram poucas as alterações propostas pela CT-PLAGRHI, 

porém de grande importância. Após apresentação e discussões da referida Minuta de 

Deliberação, Davi passou a palavra ao Dr. Samir para colocar a mesma e votação. Com a 

palavra, Dr. Samir colocou em votação a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 170/2014, sendo 

aprovada por unanimidade. Em seguida, Claudio Daher Garcia, representante do DAEE e 



secretário executivo do CBH-BPG, apresentou a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 171/2014, 

que “fixa prazos para apresentação de documentação visando a obtenção de verbas junto ao 

FEHIDRO/2015”. Lembrou que por não ser ano eleitoral não tem prazo definido para 

assinatura dos contratos, porém a reunião do CRH que definirá os índices para cada comitê 

será dia 09/12/2014 e, somente a partir daí, é que os valores para cada comitê serão definidos. 

Após a definição das datas, passou a palavra para o Dr. Samir, que colocou a referida minuta 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Novamente com a palavra, Claudio apresentou 

a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 172/2014, que “Estabelece calendário para processo 

eleitoral - mandato 2015/2017 e cadastro de interessados dos Segmentos Entidades Civis e 

Usuários de Água em ingressar no Comitê da Bacia Hidrográfica Baixo Pardo/Grande.” 

Lembrou que pela Lei Estadual as eleições devem ocorrer até 31/03 dos anos ímpares, ou seja, 

este mandato tem validade até 31/03/2015. Sugeriu as datas para o processo eleitoral e 

passou a palavra ao Dr. Samir para proceder a votação da referida minuta. Com a palavra, Dr. 

Samir, colocou a Minuta de Deliberação CBH-BPG n.º 172/2014 em votação, sendo que a 

mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, Claudio falou sobre o CBH-Grande, 

destacando que o CBH-BPG tem 07 (sete) membros que representam suas entidades e 

municípios, nesse comitê. Informou que será realizada reunião do CBH-Grande em  

17/12/2014, no UNIFEB, e solicitou a presença e participação de todos, uma vez que o CBH-

Grande tem tido problemas de quórum. Com a palavra, Dr. Samir agradeceu a presença de 

todos e desejou um Feliz Natal e um ano cheio de paz e alegria. 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, 04 de dezembro de 2014. 

 

 

 


