
 

 

Ata da 56ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 
Aos vinte e seis diasdo mês dejunhode dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, no 
DAEE, Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, de Ribeirão Preto-SP, presentes os membros 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo - CBH-PARDO, registrados em folha de presença, deu-
se início aQuinquagésima Sexta Reunião Ordinária do CBH-PARDO. O Secretário Executivo 
iniciou a reunião dando boas-vindas e pediu dispensa da leitura da ata da QuinquagésimaQuinta 
ReuniãoOrdinária do CBH-PARDO ao Sr. Presidente que abriu discussão ao Plenário para 
alterações. Não havendo nenhuma manifestação, a ata foi colocada em votação e foi 
aprovada.Em seguida, o Secretárioinformou sobre a 1ªReunião Ordinária do Fórum Paulista de 
CBHs, realizada no dia 9 de junho, em Sorocaba.OSecretário Adjunto explicou que discutiram 
nesta reuniãoa deliberação COFEHIDRO 149/15, no que diz respeito aos tetosdos projetos e ao 
retorno dos R$ 23.076.130,38 aos Comitês de Bacias.Continuando, o Secretário falou que foi 
aprovada,na plenária anterior, a edição de uma moção de repúdio à Deliberação COFEHIDRO 
149/15. Porém, ela não foi elaborada porque foi publicada, posteriormente,a Deliberação 
COFEHIDRO “Ad Referendum” 152/15, que alterou a Deliberação 149 nos incisos I, II e III do 
Artigo 6°,os quais tratam dos valores mínimos para os projetos FEHIDRO. Também aconteceu a 
reativação do Fórum Paulista dos CBHs que se manifestou contra esta deliberação. Assim, houve 
reação de, praticamente, todos os Comitês de Baciasque se uniram em manifestação contra a 
Deliberação 149, o que fez entender que uma moção em conjunto teria mais força que uma 
individual. Também informou que na planilha de cálculo da distribuição de recursos FEHIDRO, o 
Comitê teve redução de 1,08% para 2016. Foi encaminhado um ofício ao Coordenador de 
Recursos Hídricos solicitando a revisão dos critériosde distribuição de recursos aos Comitês de 
Bacias e aguarda-se resposta.Explicou que o Comitê do Pardo teve redução considerável da 
carga de DBO, de acordo com o monitoramento da CETESB. Isso ocorreu por razões dos 
investimentos, além dos projetos FEHIDRO, doPrograma Água Limpa do Governo de São Pauloe 
do Programa de Aceleração ao Crescimento – PAC.Porém, estes investimentos não são 
considerados no cálculo de rateio dos recursos FEHIDRO. Informou mais sobre:publicaçãodo Ato 
Convocatório da cobrança pelo uso da água do CBH-PARDO no dia 20 de junho de 2015, com 
início no dia 22 de junho e término no dia 22 de setembro. Em seguida, o Coordenador das 
CTsfalou sobre a presença de uma vegetação aquática detectada no Rio Pardo.Informou quea 
CETESB já tomou as providênciasdevidas e que os resultados das análises laboratoriais não 
apresentaram nenhuma alteração significativa quanto a qualidade do Rio Pardo. Também 
informou sobreas Câmaras Técnicas - CTs: recomposição na secretariada Câmara Técnica da 
Agenda 21 e Educação Ambiental – CT-AEA, sendo a nova secretária e novo relatora Sr.ª 
Simone Kadrantavicius, da Associação Pau Brasil, e o Sr.PerciGuzzo, da Prefeitura de Ribeirão 
Preto, respectivamente; a realização do III Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Pardo, 
que ocorrerá nos dias 22 e 23 de outubro, em Sertãozinho-SP; premiação do V concurso 
AMBIARTE, em setembro;reuniões da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos – CT-PGRH realizadas nosdias: 8 de maio, para análise documental dos 
projetos FEHIDRO, eno dia 13 de maio,para a primeira análise técnica dos projetos sem 
complementação de documentos;plantão de dúvidas das correções de documentos no dia 26 de 
maio; prazo final para os tomadores apresentarem as correções de documentos no dia 28 de 
maio;segunda análise técnica pelas câmaras no dia 02 de junho; pontuação dos pleitos 
aprovados no dia 9 de junho; classificação final dos projetos no dia 16 de junho. Continuando, o 
Secretário apresentou a Deliberação Ad Referendum CBH-PARDO 211/2015, que aprova a 
transferência de recursos de investimento do FEHIDRO para o CBH-MP, tendo em vista a 
participação do Comitê no XIII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 
nos dias 01, 02 e 03 de setembro, em São Pedro-SP. O Sr. Presidente colocou-a em votação, 
sendo aprovada.Em seguida, o Secretário apresentou a Deliberação CBH-PARDO 212/2015, que 
referenda escolha dos membros das Câmaras Técnicas do CBH-PARDO para o período de 
01/04/2015 a 31/03/2017.O Sr. Presidente colocou-a em discussão e foi aprovada. Em seguida, o 
representante da CATI questionou quantos e quem sãoos membros das CTs. O Secretário 



 

 

sugeriu incorporar um anexo na Deliberação CBH-PARDO 212/2015 que contenha todos os 
membros eleitos,e encaminhar aos membros do Comitê.Em seguida, o Secretário da CT-PGRH, 
explanou o Pleito FEHIDRO 2015 do CBH-PARDO: o valor total disponível de R$ 2.162.815,74, 
sendo que R$ 1.183.905,7 para saneamento (55,25%), R$ 637.487,68 para as demais metas 
(29,75%) e R$ 321.422,36 para demanda induzida (15%); dos 39 projetos protocolados,11 foram 
classificados, 09 suplentes e 19 desclassificado; os projetos classificados totalizaramR$ 
2.092.365,13, sendo que R$ 1.999.819,71 para saneamento e R$ 92.545,42 para demais metas; 
R$ 20.000,00 foram repassadosao XIII Diálogo Interbacias;sobraram R$ 50.450,61;os projetos 
suplentes totalizaram R$ 1.238.438,34. Falou que se os 2 milhões retornarem para a conta do 
Comitê, todos os suplentes serão contemplados.O prefeito do município de Casa Branca 
perguntou se a direção do Comitê enviaria um relatório das razões de desclassificação de 
projetos, justificando que as prefeituras que tiveram seus projetos desclassificados deveriam ser 
notificadas para correção e entrar com recurso. O Secretário da CT-PGRH explicou que, 
conforme a deliberação 206/2014,a CT-PGRH não poderiasolicitar complementação de 
documento. Desta forma, se faltasse algum documento no projeto,a desclassificação seria 
automática. O Coordenador das CTs falou que ficou estabelecido este critério, porém, é preciso 
rever com a administração do Comitê sobre alteração na deliberação de critérios, a fim de 
permitircomplementaçõesdos projetos. O Secretário Adjunto falou que aSecretaria Executiva 
encaminharáo relatório da CT. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Deliberação 
CBH-PARDO 213/15, que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO referente ao 
orçamento 2015, sendo aprovada. Em seguida, o representante do Grupo Ecológico Olho D’água 
perguntou quais as perspectivas do CBH-GRANDE sobre os esgotos que percorrem de um 
Estado ao outro. O Secretário Adjunto falou que o Plano de Bacia do Grande está em fase de 
implantação e que há um diagnóstico da bacia feito e apresentado pela ANA.Finalizando, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Quinquagésima Sexta Reunião Ordinária 
do CBH-PARDO, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 26 
de junho de 2015. 


