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Ata da 63ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 
Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e 
quinze minutos no DAEE de Ribeirão Preto-SP, presentes os membros do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo, com quórum registrado em folha de 
presença, deu-se início a Sexagésima Terceira Reunião Ordinária do CBH-
PARDO. O Secretário Executivo do CBH-PARDO, deu boas vindas a todos e 
compôs a mesa: o prefeito do município de Santa Cruz da Esperança e 
Presidente do CBH-PARDO, o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PARDO e 
o representante da CETESB e Coordenador das Câmaras Técnicas . O 
presidente saudou e agradeceu a todos, destacou a presença do prefeito de 
Cajuru, do vice-prefeito de Santo Antônio da Alegria e do representante do 
Deputado Gasparini. Após as boas vindas dos demais membros da diretoria o 
secretário noticiou sobre a reunião da Coordenadoria de Recursos Hídricos do 
dia anterior, onde foram discutidas alterações  nos Planos de Bacia dos 
Comitês e a decisão de prorrogar a entrega até o dia 30 de abril.  O secretário 
pediu ao coordenador do Grupo de Trabalho do Plano e Relatório de Situação 
que relatou resumidamente o ocorrido e reafirmou que, no nosso caso, 
ficaríamos com o mesmo material e, se necessário, teríamos tempo hábil para 
as devidas alterações. Foi aprovada a retirada de pauta e a reunião seguiu 
com a discussão sobre o desligamento do Sr. João Cabrera , prestador de 
serviço da ABAG/RP. A instituição não se sentiu à vontade em apenas 
substituir o nome apenas por ter a posse da vaga da vice presidência do 
Comitê e colocou à disposição da plenária a eleição de novo membro entre os 
pares representantes da Sociedade Civil. Segu indo as regras, foi eleita a 
instituição Centro Universitário Moura Lacerda, representada pela Sra.  Marisa 
Heredia. O secretário, nessa hora, referendou como vice presidente do Comitê 
do Pardo e foi aprovada a Deliberação de mandato até 2019. Seguindo a 
pauta, colocou em discussão e aprovação a Ata da 62ª Reunião Ordinária do 
CBH-Pardo. Solicitada a dispensa da leitura e não havendo manifestação de 
desacordo, foi aprovada. Passando aos informes da secretaria executiva, 
foram citados os ocorridos: XV Diálogo Interbacias de Educação Ambiental 
incluindo a Reunião Preparatória para o 8º Fórum Mundial da  Água, ocorrerá 
em Brasília, de 18 a 23 de março; o ENCOB (Encontro Nacional de Comitês de 
Bacia de 7 a 10 de novembro p.p.); reuniões de trabalho com a Coordenadoria 
de Recursos Hídricos; reuniões do CRH, CONESAN (7  de dezembro), além de 
reuniões do Plano de Bacia; reunião para perfuração de poços em Ribeirão 
Preto; e também conjuntas das CTs para discutir a distribuição de recursos 
para 2018. Pelo Comitê do Grande, as reuniões das Câmaras Técnicas  de 
Integração e Instituição Legal nos meses de setembro, outubro e novembro 
sendo a última coincidindo com a Reunião Ordinária onde foi aprovado o Plano 
de Bacia do Grande. O secretário anunciou os valores arrecadados da 
Cobrança pelo uso da água; a do Pardo iniciada em agosto, seguida pelo Baixo 
Pardo, Sapucaí e Mogi. Comentou sobre a alta taxa de inadimp lência apurada. 
Finalizou informando um total aproximado de 600 mil até novembro, com 
previsão de 800 mil até o final do ano. Nos informes da Coordenadoria de 
Câmaras Técnicas o coordenador comentou sobre o trabalho para a 
elaboração do Plano de Bacia. A secretária da CTAEA   divulgou a  Oficina de 
Elaboração de Projetos de Educação Ambiental que está sendo planejada pela 
CTAEA para ser ministrada em 2018, nas datas de 20 de fevereiro e 28 de 
março. Dando sequência à reunião, o Secretário encaminhou para aprovação a 
Deliberação 242/17 que transferiu a data desta 63ª reunião; com as 
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justificativas apontadas, foi aprovada. Lidas e discutidas as considerações das 
atividades para 2018, a deliberação seguinte aprovou o calendário de reuniões 
ordinárias do CBH para 2018. Na deliberação 244/17-perfuração de novos 
poços na região da expansão urbana de Ribeirão Preto, foram feitas propostas 
de alterações para situações incomuns. Após as justificativas das alterações 
dos critérios anteriores de restrição, foi colocada em votação e aprovada. A 
deliberação 245/17 que trata de diretrizes e critérios para a distribuição dos 
recursos do FEHIDRO de 2018 sofreu algumas correções com relação às 
demandas induzidas, e, após muitas discussões com relação ao Termo de 
Referência dos projetos de Educação Ambiental, foi colocada em votação e 
aprovada com as complementações sugeridas pela Plenária. Finalizando a 
reunião, o representante do município de Caconde falou obre a situação 
problemática da represa, solicitando a intercessão do Comitê para 
encaminhamento junto aos órgãos superiores. Antes do encerramento, o 
presidente apresentou o vídeo do Programa “Moeda Verde”, praticado no seu 
município, com muito êxito em sustentabilidade e exemplo muito positivo em 
resíduos sólidos. Seguiu-se o encerramento dos assuntos com o presidente 
agradecendo a todos pela participação e em seguida a saudação do secretário  
que também proferiu palavras de agradecimento e encerrou a 63ª Reunião 
Ordinária do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. 
Alencastre. Ribeirão Preto, 08 de dezembro de 2017. 


