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Ata da 67ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, 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 Sétima 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 Sr. Dimar de Brito, Prefeito Municipal de Santa 

Cruz da Esperança e Presidente do CBH-PARDO, a Sra. Marisa Heredia, do Centro 

Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente, o Sr. Renato Crivellenti, representante 

do DAEE e Secretário Executivo Adjunto, o Sr. Amauri da Silva Moreira representando 

a CETESB e Coordenador das Câmaras Técnicas , além de convidar também a Sra. 

Alessandra Pinezi da Fundação Florestal do Estado de São Paulo. O Secretário deu início 

à reunião e o 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 66ª Reunião 

Ordinária; 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, o Presidente então, submeteu à votação e foi aprovada. O 

segundo ponto da pauta - informes da Secretaria - o Secretário  citou: a Reunião 

Extraordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de CBHs, conjunta com a 

58ª Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de CBHs - 12 e 13 de fevereiro - Belo 

Horizonte/MG; a 11ª Reunião Extraordinária do CBH-GRANDE - 18 de março - Poços 

de Caldas/MG e a 1ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional 

de CBHs - 26 e 27 de março - Fortaleza/CE. Ainda nos informes, o Secretário lembrou 

do prazo para solicitação de recursos FEHIDRO que começa no próximo dia 02/abril até 

o dia 10/maio às 11:30h. Apresentou as obras da Estação de Tratamento de Esgoto em 

Caconde que será entregue no próximo dia 01 de abril  e a de Serrana também em abril, 

sem data marcada, dentro do Programa Água Limpa. Disse que faltam apenas alguns 

municípios para que a Bacia do Pardo tenha 100% do esgoto tratado como São Simão 

que já está encaminhado e Jardinópolis que falta pouco para conclusão devido a um 

problema com a empreiteira.  Seguindo a pauta, o Coordenador de Câmaras discorreu 

sobre os informes das Câmaras Técnicas dizendo que recebeu da Associação para 

Proteção Ambiental de Caconde - APAC documento solicitando apoio do Comitê para a 

manutenção de uso da cota da represa de Caconde para garantia d os usos múltiplos da 

água. Em seguida passou a palavra à Sra. Simone, Secretária da CT-AEA, informando 

que acompanhou as atividades da CEA sobre a capacitação  dos integrantes nos projetos 

de educação ambiental e também sobre o lançamento do livro “Água, Sociedade e 

Natureza: Olhares sobre os Recursos Hídricos  em Ribeirão Preto” resultado do contrato 

FEHIDRO com a Associação Pau Brasil. Em seguida o Sr. Carlos Roberto Sarni, 

representante da Prefeitura Municipal de Sertãozinho e Secretário da CT-PGRH 

informou sobre a deliberação dos critérios de pontuação comunicando que o Tribunal 

de Contas está exigindo que o representante para contato do projeto a ser solicitado pelo 

FEHIDRO tem que ser técnico efetivo da Prefeitura, citando também que os prefeitos 

deverão fazer a indicação dos membros para as Câmaras Técnicas.  A Sra. Marisa 

comenta sobre a campanha “Meu Ambiente” que passou a ser um projeto  do Ministério 

Público e as peças publicitárias estão à disposição dos prefeitos do estado de São Paulo.  

Seguindo a pauta, passou-se às matérias deliberativas: Deliberação CBH Pardo 260/19 

- Homologação dos representantes dos segmentos Estado, Município e Sociedade Civil 

junto ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo para o período de 01/04/2019 à 

31/03/2021; lida e colocada em discussão. No segmento Sociedade Civil foi solicitada 

a inclusão da APAC na vaga existente da categoria Entidades Ambientalistas.  Também 

em concordância com a CIESP Sertãozinho, a mesma foi substituída pela ÚNICA na 
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categoria Entidades Associativas ligadas ao Consumo de Recursos Hídricos.  Colocada 

em votação a deliberação foi aprovada; Deliberação CBH-Pardo 261/19 - Indicação 

dos membros do Comitê que integrarão a diretoria do CBH-PARDO para o mandato 

relativo ao período de 01/04/2019 à 31/03/2021.  Foi solicitada pelo Presidente uma 

reunião dos prefeitos e representantes para discussão do cargo da Presidência e decidido 

então que o Sr. Dimar de Brito continuará como Presidente do CBH-PARDO. Quanto 

aos outros cargos foram acordados nas reuniões prévias tendo em vista a indicação dos 

segmentos Sociedade Civil e Estado, respectivamente, conforme  segue: Vice-

Presidência: Sra. Marisa Heredia; Secretaria Executiva: Sr. Carlos Eduardo Nascimento 

Alencastre; Secretário Adjunto: Sr. Renato Crivellenti e Coordenador de Câmaras 

Técnicas: Sr. Otávio Okano indicado pela CETESB. Nesse momento, o Secretário 

convidou o Sr. Otávio para compor a mesa.  Colocada em votação a deliberação foi 

aprovada. Em seguida o Presidente agradeceu aos prefeitos e representantes a sua 

recondução. Todos os indicados também apresentaram suas considerações e 

agradeceram. Deliberação CBH-Pardo 262/19 - Indica membros titulares dos três 

segmentos (Presidente representando o Município, Secretário Executivo, Secretário 

Executivo Adjunto e Coordenador de Câmaras Técnicas representando o Estado e Vice-

Presidente representando a Sociedade Civil) para fazerem parte do Fórum Paulista, 

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas bem como em outros fóruns, 

comissões, grupos de trabalho e organismos assemelhados que exijam a representação e 

participação oficial deste órgão colegiado.  O Secretário esclareceu que a deliberação 

está dando atribuição a diretoria eleita para representar o Comitê nessas instâncias 

colegiadas não oficiais bem como em outros eventos no qual os membros forem 

convocados. A deliberação foi aprovada por unanimidade. Ainda, informou sobre os 

boletos da cobrança da água que ainda não foram emitidos em função da fusão das 

Secretarias de Meio Ambiente e Saneamento e Recursos Hídricos, atual Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, sendo necessário a criação de um novo CNPJ.   Logo 

depois, o Secretário encaminhou a reunião ao encerramento com as considerações finais 

e agradecimentos de cada membro da diretoria. O Presidente deu por encerrada a 67ª 

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

Alencastre. Ribeirão Preto, 29 de março de 2019. 


