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Ata da 26ª Reunião Extraordinária do CBH-PARDO 

 

Aos dezessete do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte minutos no 

Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, DAEE de Ribeirão Preto-SP, presentes os 

membros conforme registrada em folha de presença, observado quórum e a 

representação de cada segmento, quais sejam: Estado, Municí pio e Sociedade Civil,  

deu-se início a Vigésima Sexta Reunião Extraordinária do CBH-PARDO. O Sr. Carlos 

Eduardo Alencastre, representante do DAEE e Secretário Executivo do CBH-PARDO, 

deu boas-vindas a todos e anunciou a ausência do presidente por motivo de doença e 

compôs a mesa com a Sra. Marisa Heredia do Centro Universitário Moura Lacerda 

assumindo o lugar do Presidente, o Sr. Renato Crivelenti, representante do DAEE e 

Secretário Executivo Adjunto e o Sr. Amauri da Silva Moreira, representando a CETESB 

e Coordenador das Câmaras Técnicas, além de convidar também o prefeito de 

Divinolândia Sr. Naief Haddad Neto. O Secretário deu início à reunião e a Presidente 

seguiu com as saudações e considerações. Seguiram-se as saudações dos demais 

participantes da mesa. Como de praxe, o Secretário solicitou a dispensa da leitura da 

Ata, colocou em discussão e, em não havendo manifestação a presidente colocou em 

votação. Aprovada a ata, passou-se aos informes da Secretaria Executiva : - 8 e 9 de 

agosto -  realizadas 6ª Reunião Ordinária e 7ª Conjunta Ordinária das CTI e CTIL do 

CBH Grande. Em 14/08 - Oficina de Construção participativa do ZEE - Zoneamento 

Ecológico Econômico, com a participação de mais de 100 pessoas dos comitês Sapucaí, 

Pardo e Mogi, e importantes discussões sobre a nossa região. De 20 a 24/08 acontecerá 

o ENCOB, onde teremos espaço para um debate importante sobre as águas subterrâneas 

e levaremos a experiência de Ribeirão Preto com relação a Deliberação de Critérios 

técnicos para abertura de poços. Nesse evento também acontecerá a Assembleia Geral 

Extraordinária do Fórum Nacional onde serão encaminhadas moções de questões de todo 

o Brasil. O Secretário finalizou os informes da Secretaria e, antes de passar aos informes 

das Câmaras Técnicas registrou a presença do representante do Deputado Welson 

Gasparini e Vereador Maurício Gasparini . Destacou e agradeceu também a presença do 

Secretário do Meio Ambiente de Ribeirão Preto e passou a palavra ao Coordenador das 

Câmaras Técnicas. O representante da Cetesb, então, proferiu algumas considerações 

sobre o trabalho das Câmaras, especialmente as de Planejamento, Saneamento e 

Educação Ambiental, apontando algumas demandas que estão sendo estudadas e serão 

tratadas com o devido encaminhamento nas próximas reuniões. Na sequência, o 

Secretário propôs desfazer a mesa diretora para que o representante  do DAERP desse 

início à apresentação elaborada pelos técnicos daquele órgão para elucidar os membros  

do Comitê sobre a situação atual bem como as propostas de gestão com relação ao 

abastecimento e o controle da redução de perdas  de água em Ribeirão Preto.  

Após a explanação e recomposta a mesa diretora  o Secretário parabenizou o programa e 

iniciativa do DAERP no planejamento para conservação do Aquífero e deixou o Comitê 

à disposição para o apoio que precisar.  

Seguindo a pauta, iniciou a leitura da Deliberação 255/18 que indica prioridades de 

investimentos ao FEHIDRO. Chamou atenção para o valor da cobrança ali apresentado 

ressaltando se tratar ainda de valor previsto, e deixou claro que os empreendimentos ora 

indicados serão contratados à medida em que forem aprovados e tiverem suporte 

financeiro. O Secretário da CT de Planejamento foi convidado a projetar os anexos para 

que todos acompanhassem os projetos classificados. Antes da leitura, falou sobre as 

reuniões realizadas para as análises, bem como dos critérios de pontuação que levaram 

à desclassificação de alguns projetos. Foi feita a leitura primeiramente dos projetos que 

serão atendidos pela quota parte do FEHIDRO e na sequência os “de interesse do 

Comitê”, os primeiros a serem atendidos com recursos da Cobrança.  

Ao final da leitura, abriu-se a discussão e a Secretária da CTAEA questionou sobre a 

contrapartida dos projetos apresentados como “de interesse do comitê” . Esclareceu-se 
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que, com o tratamento diferenciado no caso desses projetos , que já foram aprovados 

como prioritários e urgentes, não precisariam apresentar a contrapartida. Houve grande 

discussão em torno desse assunto, culminando com o registro de desagrado  pela falta 

de informação e recomendação sobre a maneira de como poderiam ser aplicados os 

custos do projeto de educação ambiental com relação a contrapartida. Aceita a situação 

como foi apresentado o projeto, sem alteração de valores, a Deliberação foi colocada 

em votação e aprovada.  

Na sequência o representante de São Simão pediu a palavra para rapidamente apresentar, 

em nome do Prefeito que não pode estar presente, os agradecimentos aos órgãos 

envolvidos na conquista do investimento aprovado para a construção da Estação de 

Tratamento de Esgoto no Município.  

Encaminhando-se para o encerramento, o Secretário fez ainda algumas considerações 

sobre a arrecadação da Cobrança, assim como o Secretário Adjunto em sua fala de 

encerramento lembrou aos membros sobre a questão das perdas  d’água serem apontadas 

como prioridade e, por isso, a necessidade de aperfeiçoarem os projetos, otimizando os 

recursos com investimento da Cobrança. A Presidente, ao encerrar , elogiou e agradeceu 

aos componentes da Secretaria Executiva pelo apoio às Câmaras Técnicas, 

especialmente nos momentos das análises dos pleitos. Com saudações a todos,  deu por 

encerrada a 26ª Reunião Extraordinária do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo 

N. Alencastre. Ribeirão Preto, 17 de agosto de 2018. 


