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 Ata da 61ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Ao vigésimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos 2 

no DAEE, Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, de Ribeirão Preto-SP, presentes os membros 3 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo - CBH-PARDO e registrada em folha de presença, deu-4 

se início a Sexagésima Primeira Reunião Ordinária do CBH-PARDO. O Sr. Carlos Alencastre, do 5 

DAEE e Secretário Executivo do CBH-PARDO, deu boas-vindas a todos e compôs a mesa com a 6 

Diretoria:  Sr. Dimar de Brito, Prefeito de Santa Cruz da Esperança e Presidente do CBH-PARDO, 7 

Sr. Paulo Finotti, da SODERMA e Vice-Presidente do CBH-PARDO e o Sr. Renato Crivelenti, do 8 

DAEE e Secretário Executivo Adjunto do CBH-PARDO. Convidou também à mesa o Sr. Duarte 9 

Nogueira, Prefeito de Ribeirão Preto. Com a palavra, o Presidente fez a abertura cumprimentando 10 

a todos. Da mesma forma o Vice Presidente saudou o Prefeito em nome de todos os prefeitos 11 

cumprimentou a todos os presentes, desejando que o Comitê desenvolva um trabalho de melhoria 12 

da qualidade de vida. O Sr. Renato Crivelenti, também cumprimentou e agradeceu a todos a 13 

presença. O Secretário passou a palavra ao Prefeito de Ribeirão Preto para algumas 14 

considerações. O Prefeito cumprimentou a todos os colegas Prefeitos e Vereadores presentes 15 

iniciando pelo Presidente do Comitê e a toda Diretoria, seguido de agradecimentos pelo convite à 16 

participação da reunião. Lembrou que essa é a semana da água e comentou sobre os eventos que 17 

estariam acontecendo em prol da conscientização sobre a finitude desse recurso, bem como as 18 

medidas que estão sendo tomadas para a melhoria dos índices e o bom planejamento de uso. 19 

Desejou sucesso e muito trabalho para a gestão que está assumindo. O Secretário iniciou os 20 

assuntos da Plenária com uma proposta de inclusão da Deliberação Pardo 236, em função de 21 

problemas apresentados no Sistema – Sinfehidro II e para que os tomadores ganhem um pouco 22 

mais de tempo prorrogando a entrega dos projetos. Também na Deliberação 237, de critérios de 23 

priorização dos empreendimentos devido a alterações feitas pelo CRH, posteriores à nossa 24 

deliberação de dezembro. Seguindo a pauta, comunicou que essa seria uma reunião de mudança 25 

de gestão e por esse motivo ninguém havia recebido o cartão de votação que seriam entregues de 26 

acordo com a leitura nominal das indicações, feitas em reuniões preparatórias por segmento. A Ata 27 

também seria deixada para o final, quando então já se estaria com quórum para aprovação após a 28 

posse dos novos membros. O Secretário fez a leitura dos titulares e suplentes com a entrega dos 29 

cartões para os titulares. Após a leitura, foi colocada em discussão e a Deliberação Pardo 233 de 30 

recomposição do Comitê foi aprovada. Nesse momento o Prefeito de Ribeirão Preto deixou a 31 

reunião, apresentando o Sr. Otávio Okano como representante do município. Na sequência, o 32 

Secretário explicou sobre a Deliberação 234, que indicaria a nova Diretoria do Comitê da Bacia do 33 

Pardo. Comentou que o segmento municipal fez sua indicação e, como de praxe, um representante 34 

desse segmento poderia falar em nome de todos. Assim, apresentou-se o Sr. Luiz Antônio Peres, 35 
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Prefeito de Tapiratiba e indicou o Prefeito Dimar para continuar com os trabalhos. E não tendo outra 36 

manifestação de candidatos foi reconduzido o Sr. Dimar à Presidência do Comitê. Na sequência, o 37 

Secretário explanou sobre a indicação do Vice-Presidente, que também foi feita em reunião setorial 38 

com a escolha do Sr. João Cabrera (ABAG) para ocupar esse lugar. Nesse momento, a Sra. Simone 39 

da Associação Pau Brasil, disse que a reunião setorial não havia sido clara na questão dos 40 

procedimentos de escolha e, como é sabido que a Plenária é soberana, apresentou à indicação o 41 

Sr. Paulo Finotti, que representaria as entidades ambientalistas para a candidatura à reeleição de 42 

Vice-Presidente. O Sr. Domingos Barufi (Ampla) se pronunciou contra uma nova escolha, mas o 43 

Secretário esclareceu que a Plenária não pode impedir uma candidatura que apareça na hora e 44 

sugeriu uma pausa na reunião por cinco minutos para a decisão dos membros. Houve grande 45 

discussão e a suspensão da Plenária até as 10:40h para entrar em consenso. Retomando após o 46 

tempo concedido, o Secretário chamou um representante da Sociedade Civil para comunicar a 47 

decisão. A Sra. Samantha se pronunciou dizendo que chegaram à ratificação do nome do Sr. João 48 

Cabrera para a Vice-Presidência. O Secretário colocou então, agora para aprovação da Plenária. 49 

Aprovada por todos, o Presidente convidou-o a ocupar um lugar à mesa. Seguindo com as 50 

indicações, o Sr. Luís Eduardo (Casa Civil), representando o segmento Estado indicou os nomes 51 

de Carlos Alencastre e Renato Crivelenti para recondução como Secretário e Secretário Adjunto 52 

respectivamente. Foi igualmente aprovado pelo plenário após colocado em votação pelo 53 

Presidente, o qual agradeceu o Sr. Paulo Finotti pelos muitos anos atuando junto ao Comitê. 54 

Também agradeceu a presença dos prefeitos presentes. Desejou mais dois anos de trabalho árduo 55 

e de muito sucesso. O Sr. Paulo também agradeceu e desejou boa sorte a todos. Na sequência, a 56 

Deliberação Pardo 235 foi colocada em discussão depois de lida pelo Secretário que esclareceu a 57 

ementa como sendo a indicação de membros da diretoria para fazerem parte do Fórum Paulista, 58 

Fórum Nacional, bem como em outros Fóruns de Comitês de Bacias, comissões, grupos de trabalho 59 

em organismos assemelhados que exijam a representação oficial deste órgão colegiado. 60 

Submetida pelo Presidente à discussão e à votação, foi aprovada. Em seguida o Secretário 61 

apresentou o questionamento sobre a indicação do Coordenador de Câmaras Técnicas que seria 62 

a CETESB, porém esse órgão ainda não se posicionou em indicar um representante. A Plenária, 63 

achou por bem, aprovar a recondução da entidade CETESB e aguardar para que seu representante 64 

se posicione quanto à continuação desse trabalho. Por questão de esclarecimento a Sra. Marisa 65 

(Universidade Moura Lacerda) perguntou se essa atribuição deveria ser ocupada somente pelo 66 

segmento Estado, o que foi imediatamente ratificado pela Sra. Samanta, tomando o Estatuto do 67 

Comitê como base. Na sequência, a Deliberação Pardo 236, que transfere a data da 62ª Plenária 68 

do CBH-Pardo de 30/06/17 para 07/07/17, foi discutida pois foi justificada pela melhor adequação 69 

das datas de fechamento e análise dos pleitos, considerando as dificuldades nas inclusões dos 70 
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empreendimentos do Sistema Sinfehidro II e o consequente prazo para devolução após as análises. 71 

Colocou em discussão e votação que foi aprovada. Deixando a Ata para o final, seguiu com a 72 

Deliberação Pardo 237 que aprova diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do Fehidro 73 

destinados a área do CBH-Pardo. Sendo a Deliberação muito grande, foi de consenso que só seria 74 

comentado o parágrafo a ser modificado com relação ao ano anterior. O Secretário convidou o Sr. 75 

Carlos Sarni (Secretário da CTPGRH) para explanar sobre essas alterações. Sr. Carlos então 76 

expôs conforme orientações da Deliberação 188 do CRH, no que diz respeito aos PDCs, aos 77 

montantes destinados ao Saneamento, outras demandas e à Demanda Induzida, bem como 78 

alteração do calendário com datas prorrogadas para protocolo dos projetos no Comitê. Houve 79 

alguns questionamentos sobre o sistema Sinfehidro, esclarecidas pelo Secretário. Pediu a palavra 80 

a Sra. Simone (Secretária da CTAEA) pedindo esclarecimentos sobre o montante da Demanda 81 

Induzida uma vez que a Câmara de Educação Ambiental está trabalhando em um projeto e será 82 

necessário apresentá-lo como Demanda Induzida. Após algumas considerações e debates, achou-83 

se por bem encaminhar 70% Saneamento, 20% Outras Metas e 10% Demanda Induzida, 84 

condicionada à CTAEA. E, havendo sobra, retornaria para os 30% de Outras Metas. Em votação, 85 

assim foi aprovada. Na sequência, pediu dispensa da leitura da Ata, uma vez que todos já haviam 86 

recebido por e-mail antecipadamente. Foi então, aprovada a Ata da 61ª Reunião Ordinária, bem 87 

como a Ata da 24ª Reunião Extraordinária, que da mesma forma, já havia sido encaminhada. 88 

Aprovadas as Atas, o Secretário encerrou a parte deliberativa da reunião e passou aos informes da 89 

Secretaria Executiva. Foram lidos pelo Secretário todos os eventos ocorridos durante o período, 90 

bem como as palestras e exposições em comemorações ao dia da água. Foi também comentado 91 

sobre o andamento dos Planos de Bacia do Pardo e do Grande. Finalizando os informes foi 92 

comunicado a todos que a partir da próxima reunião não será distribuído material em papel, por 93 

questão de economia; serão encaminhados eletronicamente, por e-mail, antes da Reunião 94 

Plenária. O Secretário, passando então para os assuntos gerais e finais, comunicou a presença do 95 

Sr. Jorge, Professor e Ambientalista que se pronunciou divulgando sua publicação. Ofereceu um 96 

exemplar aos prefeitos presentes. Antes de encerrar e aberto a outros assuntos foi informado 97 

também que a Secretaria Executiva vai assumir as atribuições e a Coordenação das Câmaras até 98 

que a CETESB resolva seu conflito interno, para que os projetos continuem sendo priorizados, sem 99 

prejuízo para os tomadores. As Câmaras Técnicas serão recompostas em datas específicas e 100 

comunicadas oportunamente com reuniões já pré-agendadas para abril. Com o encerramento dos 101 

assuntos, o Presidente proferiu palavras de agradecimento a todos, bem como o Secretário 102 

Executivo, que encerrou a 61ª Reunião Ordinária do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, 103 

Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 24 de março de 2017. 104 


