
 Ata da 62ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos no DAEE, 
Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, Ribeirão Preto-SP, presentes os membros do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Pardo - CBH-PARDO observado quórum e a representação de cada 
segmento, quais sejam: Estado, Município e Sociedade Civil, registrada em folha de presença, 
deu-se início a Sexagésima Segunda Reunião Ordinária do CBH-PARDO. O Secretário Executivo 
do CBH-PARDO, deu boas-vindas a todos e convidou para compor a mesa: o prefeito do 
município de Santa Cruz da Esperança e Presidente do CBH-PARDO, o representante da ABAG 
e Vice-Presidente do CBH-PARDO, o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PARDO e o 
representante da CETESB e Coordenador das Câmaras Técnicas. Não havendo inversão de 
pauta a ser apreciada, o presidente saudou a todos e fez a abertura. Os demais membros da 
diretoria seguiram com as saudações. Seguindo os trabalhos o Sr. Secretário solicitou a dispensa 
da leitura da Ata da 61ª Reunião Plenária colocando-a em discussão e em votação. Foi aprovada 
com 25 votos, 0 abstenções e 0 contrários. O Secretário passou aos Informes da Secretaria 
Executiva: destacou a reunião em São Pedro, no dia 19 de abril, do Fórum Paulista de Comitês 
de Bacias de São Paulo, reativado pela importância de suas discussões; Dia 24 de abril, em São 
Paulo – Reunião Extraordinária do CRH onde foi decidido que o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos (PERH) será aprovado de maneira eletrônica; em 16 e 17 de maio, Reunião 
Extraordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de CBHs em Aracajú/SE; 012 e 13 
de junho, em São Paulo, reunião dos Secretários Executivos dos CBHs com a Coordenadoria de 
Recursos Hídricos (CRHi); 29 de junho – 37ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos em Brasília; em 21 e 23 de junho, em Florianópolis/SC – Conferência “A 
Gestão das Bacias Hidrográficas Frente às Mudanças  Climáticas”.  Em 04 e 05 de julho, em 
Palmas/TO – Reunião do Fórum Nacional; de 07 a 10 de novembro, será realizado o XIX 
Encontro Nacional de Comitês de maneira emergencial transferido para a cidade de Aracajú. 
Foram apresentados dois programas da Agência Nacional de Águas: PROGESTÃO – de 
incentivo financeiro aos sistemas estaduais para aplicação em ações de fortalecimento e 
gerenciamento dos recursos hídricos; e o PROCOMITÊS, com um valor de 500 mil reais para 
cada Estado para o desenvolvimento dos comitês. Para São Paulo foi proposto que esse valor 
seja investido em apenas um projeto. Sobre o 8º Fórum Mundial da Água: será realizado em 
Brasília, de 18 a 23 de março de 2018. Explanou sobre a preparação do Fórum e o stand 
patrocinado pelos Comitês. Indicou o site: www.worldwaterforum8.org para a busca de maiores 
informações. Passou aos informes do Comitê do Grande: em 1 e 2 de junho em Ribeirão Preto, 
aconteceu a 9ª Reunião do GT Plano; em 05 e 06 de julho, em Passos a 10ª Reunião do GT 
Plano tratando ambas sobre o Plano de Bacia do Grande; agendado para 1 de agosto em 
Ribeirão Preto o Seminário Regional relativo a etapa Plano de Ações do Plano Integrado de 
Recursos Hídricos – PIRH. Como último informe, o Secretário projetou e esclareceu sobre o início 
da cobrança no Pardo. Passou às Deliberações: - Ad referendum 238/17 – transfere a data da 62ª 
Reunião Ordinária, em função de reunião do Conselho Metropolitano em Ribeirão Preto. O Sr. 
Presidente colocou em votação e foi aprovada. A Deliberação 239/17 – também Ad referendum - 
trata da aprovação do Relatório de Situação. Em continuação à pauta, foi decidido colocar em 
discussão e aprovação a Deliberação 240/17 por se tratar apenas de referenda à escolha dos 
membros das Câmaras Técnicas para o período de 01/04/17 a 31/03/19. O presidente do CBH 
solicitou a manifestação e foi aprovada. Desfez-se a mesa para apresentação do Coordenador da 
GT sobre o Relatório de Situação 2017 ano base 2016. O coordenador do Grupo falou 
sucintamente sobre a estrutura e os detalhes que o relatório pôde produzir pelos seus membros. 
Após o relato, agradeceu ao trabalho de cada um do grupo e fez um apelo para que todos leiam 
posteriormente o trabalho completo. Refeita a mesa e seguindo o procedimento, a Deliberação 
239/17 foi colocada em discussão e não havendo, foi votada e aprovada. Passando para a 
Deliberação 241/17 que indica prioridades de investimentos ao Fehidro referente ao orçamento 
2017 e dá outras providências, convidou o Secretário da CT de Planejamento, para apresentar a 
alocação dos recursos de investimento no CBH-Pardo, o qual iniciou informando o recurso para o 
ano 2017 e passou à explicação sobre a classificação das 37 propostas apresentadas. Relatou 
sobre as análises nas reuniões da Câmara Técnica. A apresentação foi encerrada e dando 
continuidade e com a palavra ao presidente, a Deliberação 241 foi colocada em discussão e não 
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havendo mais manifestações, foi aprovada com a contagem de 27 a favor e nenhuma abstenção. 
Em assuntos gerais, o representante da Prefeitura de Tapiratiba comentou sobre a precária 
condição do Município com relação a perdas d’água. O  Secretário ressaltou a problemática 
crucial com relação a perdas d’água em vários municípios. Manifestou-se também o prefeito de 
Jardinópolis, colocando suas preocupações sobre a qualidade de vida no seu município. O 
Secretário agradeceu a participação do prefeito. A representante da Associação Ecológica Pau 
Brasil, dirigiu-se ao Coordenador das Câmaras, e, como secretária da CT de Educação Ambiental 
solicitou apoio às demandas da Educação Ambiental do Pardo, bem como questionou-o sobre os 
planos para as CTs do Comitê. O Coordenador das CTs comentou sobre a Educação Ambiental 
de uma maneira geral e seu pensamento sobre os projetos de EA direcionados à Bacia do Pardo 
e se colocou à disposição para fazer uma agenda com as CTs. A Secretária falou sobre o 
Programa de Educação Ambiental em andamento na CT e o agendamento de um encontro para 
ser discutido sobre isso. O Sr. Secretário, já preparando o encerramento dos assuntos, registrou 
a presença também dos prefeitos de Cravinhos e de Santa Rosa e, agradecendo a todos pela 
participação, passou à saudação do Presidente e dos demais da mesa, que proferiu palavras de 
agradecimento a todos, bem como o Secretário Executivo, que encerrou a 62ª Reunião Ordinária 
do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 07 de 
julho de 2017. 


