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Ata da 66ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e cinco 

minutos no Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, DAEE de Ribeirão Preto-SP, 

presentes os membros representantes dos segmentos Estado, Município e Sociedade 

Civil, conforme registrada em folha de presença, observado quórum, deu-se início a 

Sexagésima Sexta Reunião Ordinária do CBH-PARDO. O Sr. Carlos Eduardo 

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

boas-vindas a todos e compôs a mesa com a Sra. Marisa Heredia, do Centro 

Universitário Moura Lacerda e Vice Presidente  que, nesse momento, assumiu o lugar 

do Presidente, na sua ausência. Anunciou também os outros integrantes da mesa 

diretora:  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 Sr. Marcos Daniel, prefeito de São 

Simão. O Secretário deu início à reunião e a presidente, com a palavra seguiu com as 

saudações e considerações iniciais. Seguiram-se as saudações dos demais participantes 

da mesa. Novamente com a palavra, o Secretário iniciou a pauta com a apresentação 

da Ata da 65ª Reunião Extraordinária; solicitou sugestão de alteração, uma vez que 

dispensou a leitura tendo em vista a mesma já ter sido anteriormente encaminhada 

para análise dos membros. Não havendo manifestação, a presidente então, submeteu à 

votação e foi aprovada. O segundo ponto da pauta - informes da Secretaria - iniciou-se 

com o relato da presidente sobre sua participação no Encontro Regional  “O Brasil 

que cuida de suas águas” no Programa Nacional de Revitalização de Bacias 

Hidrográficas - em São Paulo nos dias 08 e 09 de novembro  p.p. que seria  

continuado no Encontro Nacional  em Brasília no dia 07 de dezembro . Na sequência 

dos informes, o Secretário  citou: o “Simpósio Internacional da Escassez Hídrica e 

Reúso de Água como parte da solução” ocorrido em 12 e 13 de novembro  em São 

Paulo; a Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas - lançamento oficial do XXI ENCOB - 04 e 05 de dezembro  em 

Curitiba/PR; a Reunião da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA 

- onde foi indicado representante pelos grupos dos CBHs em 05 de dezembro; a 40ª 

Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Recursos Hídricos -CNRH - 18 de 

dezembro, em Brasília e a Reunião Ordinária do CRH em 19 de dezembro , que será 

em São Paulo e onde se discutirá, dentre os assuntos, a deliberação de restrição de  

poços de Ribeirão Preto. Sobre o CBH-Grande: foram realizadas reuniões de Câmaras 

Técnicas, Ordinária e de Grupo de Trabalho em Ribeirão Preto e Poços de Caldas entre 

os meses de novembro e dezembro.  Ainda nos informes, o Secretário falou sobre um 

projeto de interesse do CBH-Pardo, que será apresentado pelo FEHIDRO no próximo 

ano, de ampliação e manutenção da Rede Hidrológica da Bacia. É necessário que seja 

feita essa modernização das informações transmitidas. A central geradora do DAEE já 

existe, mas é antiga e deve ser melhorada. O Secretário passou a falar sobre os valores 

arrecadados da Cobrança, que chegou em 2018 a mais de dois milhões. Seguindo a 

pauta, o Coordenador de Câmaras discorreu sobre os informes das Câmaras Técnicas; 

comentou sobre as deliberações, enfocando a de critérios de distribuição de recursos e 

enfatizou sobre a dificuldade da participação das reuniões de análise de projetos. 

Ressaltou a importância do acompanhamento dos técnicos que se interessem em 

colaborar com esse trabalho. Seguindo a pauta, passou-se às matérias deliberativas: 

pela ordem, Deliberação CBH Pardo 257/18 - proposta de calendário do CBH-Pardo 

para 2019; lida, colocada em discussão e aprovada por unanimidade; Deliberação 

CBH-Pardo 258/18 - proposta de processo eleitoral e calendário de reuniões 

preparatórias - A deliberação foi explanada pelo Secretário ressa ltando as regras de 

cada segmento e o caráter democrático da escolha dos membros.  Colocada em 

discussão e não havendo contrários, foi aprovada; Deliberação CBH-Pardo 259/18  - 

aprova diretrizes e critérios para distribuição  de recursos do FEHIDRO e da Cobrança. 
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Foi convidado o Secretário da Câmara Técnica de Planejamento para apresentar e 

comentar sobre os critérios e as pequenas alterações com relação aos critérios do ano 

anterior. Após a apresentação projetada e detalhada nas questões de sub PDCs e 

limites de valores de projetos, foi refeita a mesa diretora; o Secretário colocou em 

discussão. Pediu a palavra o representante do DAERP que apontou que o DAERP é 

responsável por 50% dos valores arrecadados pela Cobrança e  está investindo 

fortemente em um programa de contenção de perdas, que hoje ainda está em 60%. Por 

esse motivo, propõe aumentar o valor de investimento nos projetos para um milhão no 

sub PDC 5.1. O Secretário executivo, nesse momento fez algumas ponderações, mas 

colocou em votação em dois grupos: quem aprova como foi apresentada pelo GT 

(investimentos de até R$ 700.000,00) e o segundo grupo de quem aprova com R$ 

1.000.000,00 (como proposto pelo DAERP). Na contagem, a maioria foi favorável ao 

primeiro grupo.  Em seguida, sem mais discussões, a Deliberação 259/18 foi colocada 

em votação e foi também aprovada com um voto contrário e uma abstenção.  O 

Secretário trouxe também ao conhecimento de todos as correções que foram feitas para 

posterior aprovação no CRH da Deliberação CBH-Pardo 256/18 de Restrição de Poços 

em Ribeirão Preto. Foi colocada em votação, aprovada e segue para que seja 

referendada na reunião do CRH no próximo dia 19. Finda a matéria deliberativa e 

seguindo a pauta em assuntos gerais, anunciou sobre a quota-parte do CBH-Pardo nos 

índices do FEHIDRO, que será  de 3,27; valores do Fundo como compensação 

financeira  que vêm diminuindo consideravelmente ao longo dos anos. Continuando 

em outros assuntos, anunciou uma pequena apresentação pelo represen tante do 

município de Jardinópolis -  documentário sobre “Comodismo cultural: Dengue”, 

elaborado pelos alunos do ensino fundamental em parceria com as Secretarias da 

Educação e Saúde. Antes do encerramento, o representante da STIEEC pediu a palavra 

para comentar sobre as eleições e as vagas de membros para o Comitê, com relação a 

Sociedade Civil. Indagou sobre a possível alteração no Estatuto para aumentar o 

número de vagas entre os setores daquele segmento.  O Secretário sugeriu que fosse 

feita uma solicitação por escrito, como proposta de revisão do estatuto, tendo em vista 

o tempo decorrido da última revisão. Logo depois, o Secretário encaminhou a reunião 

ao encerramento com as considerações finais de cada membro da diretoria, com 

agradecimentos e desejos de boas festas a todos. A presidente deu por encerrada a 66ª 

Reunião Ordinária do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. 

Alencastre. Ribeirão Preto, 07 de dezembro de 2018. 


