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Ata da 59ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Ao décimo dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte 2 

minutos no DAEE, Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, de Ribeirão 3 

Preto-SP, presentes os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo - 4 

CBH-PARDO, deu-se início a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do 5 

CBH-PARDO. O Secretário Executivo deu boas-vindas a todos e convidou para 6 

compor a mesa, além da Diretoria, o Sr. Homero de Carvalho Freitas, assessor 7 

do Deputado Welson Gasparini e Ex-Presidente do CBH-PARDO. Em seguida, 8 

agradeceu a presença do prefeito de Brodowski e do prefeito de Santa Rosa de 9 

Viterbo. Continuando, pediu dispensa da leitura da ata da Quinquagésima 10 

Oitava Reunião Ordinária do CBH-PARDO ao Sr. Presidente, justificando que 11 

ela foi enviada com antecedência aos membros. O Sr. Presidente abriu 12 

discussão ao Plenário. Não havendo nenhuma manifestação, colocou-a em 13 

votação, sendo aprovada. Continuando, o Secretário Executivo informou que 14 

foi assinado no dia 06 de junho de 2016 o Projeto para Criação da Região 15 

Metropolitana de Ribeirão Preto, englobando os municípios integrantes do 16 

CBH-PARDO, quais são: Altinópolis, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, 17 

Cravinhos, Jardinópolis, Mococa, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santa Cruz da 18 

Esperança, Santa Rosa do Viterbo, São Simão, Serra Azul, Serrana e Tambaú. 19 

Também informou que estão sendo realizadas reuniões preparatórias do 20 

processo eleitoral para renovação dos membros titulares e suplentes - gestão 21 

2016-2020 - do Comitê da Bacia Hidrográfica do Grande-CBH-GRANDE, sendo 22 

que a reunião de posse acontecerá no segundo semestre. Em seguida, o 23 

Coordenador das Câmaras Técnicas – CTs informou que a Câmara Técnica da 24 

Agenda 21 e Educação Ambiental-CT-AEA se reúne mensalmente e está 25 

trabalhando com reavaliações dos eventos que a Câmara desenvolve 26 

anualmente. Com relação à Câmara Técnica de Planejamento e 27 

Gerenciamento de Recursos Hídricos-CT-PGRH, agradeceu o trabalho 28 

criterioso da equipe dessa Câmara em conjunto com a CT-AEA quanto às 29 

análises dos projetos, tendo em vista o número de projetos bastante superior à 30 

verba disponibilizada para o Pleito FEHIDRO 2016. Também comunicou que o 31 

Sr. Vice-Presidente doou ao Comitê um acervo com cerca de 3 mil livros, 32 

sendo que 400 são dirigidos aos recursos hídricos e meio ambiente como um 33 
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todo, e que está trabalhando para disponibilizá-lo na sala de reuniões da 34 

Cetesb para consulta pública. Em seguida, o Sr. Vice-Presidente fez uma 35 

apresentação em homenagem aos 20 anos de existência do Comitê Pardo: 36 

criado em 12 de junho de 1996; ocorreram 59 Reuniões Ordinárias, 24 37 

Reuniões Extraordinárias, sempre com os membros do Estado, municípios e 38 

sociedade civil; o Comitê participa de um Comitê Federal, que é o CBH-39 

Grande; foi criado o seu Estatuto e anualmente um grupo faz o Relatório de 40 

Situação dos Recursos Hídricos da Bacia. Criticou a ausência da maioria dos 41 

prefeitos dos municípios da Bacia nos trabalhos do Comitê. Lembrou que em 42 

breve a cobrança pelo uso da água acontecerá, sendo que ainda está em fase 43 

de implantação. Continuando, citou o nome dos ex-presidentes do Comitê 44 

quais foram: Antonio Palocci Filho, Luiz Roberto Jábali, José Carlos Coelho, 45 

Homero de Carvalho Freitas, Celso Luís Ribeiro, José Carlos Carrascosa dos 46 

Santos, João Carlos de Oliveira e Dimar de Brito, encerrando a sua 47 

apresentação. Logo em seguida, foi projetada uma apresentação de fotos da 48 

trajetória do Comitê nos seus 20 anos. Continuando, o Secretário da CT-PGRH 49 

apresentou os resultados do Pleito FEHIDRO 2016: os projetos protocolados 50 

foram 26, sendo que 02 foram cancelados, 05 foram contemplados, 11 foram 51 

suplentes e 08 foram desclassificados; quanto à Análise Documental e Técnica 52 

dos projetos pela CT-PGRH: dia 18/04 aconteceu a 1ª Análise Documental de 53 

todos os projetos, dia 27/04 foi o prazo final para apresentar as correções ou 54 

inserção de documentos referente a Análise Documental, dia 29/04 aconteceu 55 

a 2ª Análise documental dos projetos com complementações documentais, dia 56 

11/05 aconteceu a 1ª Análise Técnica dos projetos sem complementações de 57 

documentos, em conjunto com a CT-AEA, dia 20/05 foi o prazo final para 58 

apresentar as correções ou inserção de documentos técnicos e dia 24/05 59 

aconteceu a Análise Técnica final e classificação dos projetos, em conjunto 60 

com a CT-AEA. O valor disponível para o Pleito 2016 foi R$ 1.029.747,48. O 61 

valor total distribuído para os projetos contemplados foi R$ 932.928,94, 62 

sobrando R$ 96.818,54. O valor total dos projetos suplentes soma R$ 63 

1.915.787,30. Em seguida, o Sr. Presidente falou que esteve reunido com o 64 

Secretário de Recursos Hídricos e o Coordenador Estadual de Recursos 65 

Hídricos para discutirem a escassez de recursos financeiros do Comitê. Foi 66 
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prometida a redistribuição da verba dos projetos cancelados aos Comitês no 67 

segundo semestre. O Secretário Executivo falou que também esteve com o 68 

Coordenador Estadual de Recursos Hídricos, que explicou sobre a existência 69 

de vários projetos parados que irão ser cancelados e a COFEHIDRO fará uma 70 

Deliberação para redistribuir os recursos financeiros aos Comitês. Assim, 71 

acredita-se que alguns projetos suplentes serão contemplados. Continuando, 72 

apresentou a minuta da Deliberação CBH-PARDO 222/2016, que indica 73 

prioridades de investimento ao FEHIDRO referente aos orçamentos 2016. Em 74 

seguida, o Sr. Presidente colocou-a em discussão, sendo aprovada. Logo em 75 

seguida, foi prestada uma homenagem ao Comitê Pardo pelos seus 20 anos de 76 

existência com bolo e música de parabéns. Não havendo mais discussões, o 77 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Quinquagésima 78 

Nona Reunião Ordinária do CBH-PARDO, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos 79 

Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 10 de junho de 2016. 80 


