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 Ata da 60ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e 2 

trinta 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 Sexagésima Reunião Ordinária do CBH-PARDO. 5 

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

Diretoria para compor a mesa. Em seguida, o Coordenador das Câmaras 7 

Técnicas-CTs solicitou alteração na pauta da reunião, colocando a 8 

apresentação da minuta da Deliberação CBH-PARDO 229/2016 antes da 9 

226/16. Todos concordaram. Em seguida, o Secretário Executivo pediu 10 

dispensa da leitura da ata da Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do CBH-11 

PARDO ao Sr. Presidente, justificando que ela foi enviada com antecedência 12 

aos membros. O Sr. Presidente abriu discussão ao Plenário e foi aprovada. 13 

Continuando, o Secretário informou que o percentual de rateio de recursos 14 

FEHIDRO 2017 para o Comitê do Pardo, caso seja aprovado o Plano de Bacia, 15 

é 3,91%. Em seguida, apresentou fotos das obras de Estações de Tratamento 16 

de Esgoto dos municípios de Jardinópolis, de Caconde e de Serrana, que 17 

encontram-se em andamento. Após, o Coordenador das CTs informou que a 18 

Câmara Técnica de Educação Ambiental-CT-AEA fez vários estudos, inclusive 19 

pesquisas nos municípios, resultando num trabalho entendido pela CT como 20 

um Programa de Educação Ambiental para a Bacia do Pardo. Assim, na 21 

próxima plenária, o documento será apresentado para aprovação. 22 

Continuando, o Secretário apresentou a Minuta da Deliberação “AD 23 

REFERENDUM” CBH-PARDO 223, de 23/06/16, que indica os representantes 24 

dos Segmentos Poder Público, Usuários e Sociedade Civil, membros do 25 

Plenário do CBH-PARDO para pleitear assento na Câmara Técnica de 26 

Integração do CBH Grande para o mandato do quadriênio 2016/2020 e dá 27 

outras providências. Os indicados foram a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, 28 

representando o Poder Público, a Associação Brasileira do Agronegócio da 29 

Região de Ribeirão Preto - ABAG/RP, representando os usuários e a 30 

Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, representando a Sociedade Civil. 31 

Observou que o representante da ABAG/RP foi desligado da entidade e que a 32 

substituição pode ser feita. O Sr. Presidente colocou-a em votação, sendo 33 
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aprovada. Em seguida, o Secretário apresentou a Minuta da Deliberação “AD 34 

REFERENDUM” CBH-PARDO 225, de 17/10/16, que Aprova a celebração do 35 

Pacto para a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 36 

Rio Grande. O Sr. Presidente colocou-a em votação, sendo aprovada. 37 

Continuando, Secretário apresentou a Minuta da Deliberação “AD 38 

REFERENDUM” CBH-PARDO 224, de 19/07/16, que indica prioridades de 39 

Investimento ao FEHIDRO referente ao orçamento 2016 e dá outras 40 

providências. Explicou que a Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum” 41 

169/2016 redistribuiu recursos remanescentes de projetos cancelados, o que 42 

viabilizou aos Comitês novas indicações de projetos para recebimento de 43 

recursos do FEHIDRO. Assim, o Comitê Pardo indicou os quatro primeiros 44 

tomadores que estavam como suplentes e deliberados. Em seguida, o 45 

representante do Instituto de Educação e Pesquisa Ambiental Planeta Verde 46 

questionou as reprovações dos seus projetos de recuperação florestal. 47 

Também esclareceu o desentendimento que aconteceu na reunião das CTs de 48 

análise de projetos, explicando que chegou atrasado e sentou ao lado da 49 

pessoa que estava analisando o seu projeto sem perceber. Continuando, o Sr. 50 

Coordenador das CTs respondeu que na abertura de reunião de análise de 51 

projetos solicita-se a não interferência de pessoas vinculadas diretamente aos 52 

projetos e que as análises seguem diretrizes pré-estabelecidas. O Secretário 53 

da CT-PGRH explicou que os técnicos analisam os projetos com bases 54 

técnicas, não cabendo discriminação. A representante da Universidade Moura 55 

Lacerda Marisa falou que ocorreu um constrangimento quando o tomador se 56 

aproximou, durante a análise de projetos, gerando um sentimento de injustiça 57 

com relação aos outros tomadores e pediu para que o mesmo se afastasse. 58 

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a Minuta da Deliberação “AD 59 

REFERENDUM” CBH-PARDO 224, sendo aprovada. Continuando, o técnico 60 

do DAEE e participante da Câmara Técnica de Saneamento e de Água 61 

Subterrânea – CT-SAN-AS apresentou a Minuta da Deliberação CBH-PARDO 62 

229/16 - retifica e ratifica a Deliberação 201 de 01/08/14 que “Redefine 63 

Critérios Técnicos para a Autorização de Perfuração de Poços Tubulares 64 

Profundos no Município de Ribeirão Preto”. Falou que foram duas reuniões 65 

ordinárias das CTs para discutir o texto e que o Comitê aprova a cada dois 66 
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anos. O Sr. Presidente colocou-a em votação, sendo aprovada. Em seguida, 67 

Secretário apresentou a Minuta da Deliberação CBH-PARDO 226/16, que 68 

aprova proposta de calendário de reuniões para o ano de 2017. A proposta das 69 

reuniões é: a 1ª reunião ordinária acontecerá no dia 24/03/2017, a 2ª reunião 70 

ordinária no dia 09/06/2017 e a 3ª reunião ordinária no dia 01/12/2017. Não 71 

houve manifestação, sendo aprovada. Continuando, apresentou a Minuta da 72 

CBH-PARDO 227/16 que aprova regulamento do processo eleitoral para o 73 

biênio 2017-2019, sendo aprovada. Em seguida, o Secretário apresentou a 74 

Minuta da Deliberação CBH-PARDO 228/16 que aprova diretrizes e critérios 75 

para distribuição dos recursos do FEHIDRO destinados à área do CBH-PARDO 76 

para 2017, sendo aprovada. Em seguida, o representante da Casa Civil e 77 

Coordenador do Grupo de Trabalho Permanente do Relatório Anual de 78 

Situação dos Recursos Hídricos e Plano de Bacia – GTP-RSPB apresentou a 79 

minuta do Relatório de Situação 2016 ano base 2015, que está na forma 80 

completa. Falou que o Relatório anterior teve nota máxima, parabenizando o 81 

GT.  Também falou que ocorreram 6 reuniões do GT para elaboração do 82 

Relatório, com duração média de 3 horas, e no dia 24/11/2015 foi apresentada 83 

à CT-PGRH a minuta. Continuando, o Sr. Presidente colocou em discussão a 84 

Minuta da Deliberação CBH-PARDO 230/16, que aprova Relatório de Situação 85 

dos Recursos Hídricos 2016, ano base 2015, do Comitê da Bacia Hidrográfica 86 

do Pardo, sendo aprovada. Em seguida, representante do Grupo Ecológico 87 

Olho D’água falou que recebeu a notícia de que 5 milhões de árvores serão 88 

destruídas desde a subestação de Estreito até a subestação de Fernão Dias, 89 

em Atibaia, afetando, assim, os mananciais da Bacia do Pardo. O Secretário 90 

falou que, até o momento, o Comitê Pardo desconhece sobre esse assunto, 91 

mas estará atento e, se o projeto for inviável, o Comitê se manifestará a favor 92 

dos interesses ambientais dentro da Bacia. Não havendo mais discussões, o 93 

Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Sexagésima 94 

Reunião Ordinária do CBH-PARDO, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos 95 

Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 02 de dezembro de 2016. 96 


