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Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos no 
DAEE de Ribeirão Preto, deu-se início a Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do CBH-
PARDO. O Secretário Executivo deu boas-vindas a todos e pediu dispensa da leitura da ata da 
Quinquagésima Quarta Reunião do CBH-PARDO ao Sr. Presidente que abriu discussão ao 
Plenário. Não havendo nenhuma modificação a ser feita, a ata foi colocada em votação e aprovada. 
Em seguida, a Secretária da CT-AEA explicou que o Concurso AMBIARTE deste ano segue o 
exemplo do ano passado: é lançado no dia da água (22 de março) e termina no dia do meio 
ambiente (05 de junho), período no qual as escolas poderão apresentar os seus desenhos, as suas 
frases e os seus vídeos. Informou que a CT-AEA decidiu propor algumas ações sobre a escassez 
da água e encaminhar às demais Câmaras para que seja uma ação conjunta das CTs, apoiada 
pelo Coordenador das CTs. Passando para as matérias deliberativas, o Secretário Executivo 
apresentou a Deliberação CBH-PARDO 208/2015 que homologa os representantes dos segmentos 
do Estado, Município e Sociedade Civil junto ao CBH-PARDO para o período de 01/04/2015 à 
31/03/2017. O Sr. Presidente colocou-a em votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 
o Secretário Executivo colocou em discussão a Deliberação CBH-PARDO 209 que indica os dos 
membros do Comitê que integrarão a diretoria do CBH-PARDO para mandato relativo ao período 
de 01/04/2015 à 31/03/2017. O prefeito do município de Tambaú se manifestou para apoiar a 
permanência do prefeito Dimar de Brito na presidência. O Secretário Adjunto citou a reunião prévia 
de escolha de membros municipais que ocorreu no dia 13 de março, na qual estiveram presentes 
prefeitos e vice-prefeitos e que, por unanimidade, recomendaram o prefeito Dimar de Brito para 
presidente do Comitê. O Sr. Vice-Presidente, o Secretário Executivo e o Coordenador das CTs 
também o apoiaram, elogiando o seu trabalho e a sua atuação no Comitê durante o biênio 2013-
2015. O Sr. Presidente agradeceu todo o apoio e manifestou sua alegria e interesse em permanecer 
na diretoria do Comitê. Não havendo mais manifestações, o Sr. Dimar de Brito foi reeleito à 
Presidência do CBH-PARDO para o biênio de 2015-2017. Continuando, o Secretário Executivo 
abriu discussão para indicação à Vice-Presidência. O diretor executivo da ABAG/RP falou que há 
interesse desta entidade pela Vice-Presidência, justificando a participação no Comitê do Pardo há 
muitos anos e, atualmente, em 10 Comitês no Estado de São Paulo e pela representatividade e 
importância dos recursos hídricos nas atividades dos usuários desse segmento. Também falou que 
apoia o Sr. Paulo Finotti como Vice-Presidente pelo reconhecimento de tudo que ele tem feito e 
comprometeu-se a participar de forma mais engajada no Comitê e nas Câmaras e para que em 
2017 tenha condições para disputar a Vice-Presidência com mais preparo. O AEAARP apoiou o 
posicionamento do diretor da ABAG/RP e falou que as entidades associativas ligadas ao consumo 
e as entidades de profissionais também devem ser representadas na diretoria, sugerindo uma 
alteração na diretoria. O Secretário Executivo falou que o Comitê está aberto às mudanças e que 
será necessário um estudo para alterar o Estatuto. Continuando, a Secretária da CT-AEA 
manifestou-se apoiando a permanência do Sr. Paulo Finotti na Vice-Presidência. Não havendo mais 
manifestações, o Sr. Paulo Finotti foi reeleito à Vice-Presidência. Em seguida, o representante da 
AEAARP indicou a continuidade dos três membros atuais na Diretoria: O Sr. Carlos Alencastre 
como Secretário Executivo, Sr. Renato Crivelenti como Secretário Adjunto e o Sr. Marco Artuzo 
como Coordenador das Câmaras Técnicas. Não havendo mais manifestações, o Sr. Presidente 
colocou em votação esta indicação, sendo aprovada a nova Diretoria CBH-PARDO 2015-2017 e 
aplaudida pelo Plenário. Continuando, o Secretário Executivo apresentou a deliberação CBH-
PARDO 210/2015 que indica membros titulares dos três segmentos (Presidente representando 
município, Secretário Executivo, Secretário Adjunto e Coordenador das 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 Sr. Presidente colocou em votação e foi aprovada. Em 
seguida, o Secretário Executivo apresentou a Minuta de Deliberação que reedita a Deliberação 
CBH-PARDO 206 de 05 de dezembro de 2014 (aprovação de diretrizes e critérios para a 
distribuição dos recursos do FEHIDRO). Explicou que no dia 6 de março ocorreu uma reunião do 
COFEHIDRO na qual alteraram os valores mínimos dos projetos FEHIDRO que estavam definidos 



pelo Comitê em dezembro de 2014. A Secretaria Executiva propôs a reedição da Deliberação CBH-
PARDO 206/2014 para adaptar-se à Deliberação 149 de 04 de março do COFEHIDRO. Leu o artigo 
8º da deliberação 149 COFEHIDRO: “Fica criada uma “reserva para operações com retorno”, 
conforme consta no Anexo II, no valor total de R$ 23.076.130,38, destinada a apoiar 
empreendimentos que promovam a segurança hídrica na atual crise de escassez, de usuários da 
iniciativa privada”. Falou que o Comitê Pardo tinha mais de 4 milhões na conta, porém, de acordo 
com o anexo desta deliberação, ficou com R$ 2.162.815,74 porque foi retirado mais de 2 milhões 
para esse montante de 23 milhões. O Sr. Coordenador das CTs falou que as alterações na 
Deliberação de Critérios de Distribuição de Recursos, inclusive os valores mínimos dos projetos, 
são estudadas a partir da realidade e demanda do Comitê. Porém, essa reedição não enquadra 
essa realidade. Por isso, não apoia a adequação da deliberação do Pardo à Deliberação 
COFEHIDRO 149/2015, justificando que para a situação ainda há prazo para manifestações de 
forma legal. O Sr. Presidente sugeriu não aprovar a Minuta de Deliberação, permanecendo a 
Deliberação CBH-PARDO 206/14. O Plenário aplaudiu-o e reprovou, por unanimidade, a Minuta de 
Deliberação, aprovando uma Moção de Repúdio à Deliberação COFEHIDRO 149/2015. 
Continuando, a Secretária da CT-AEA informou que o III Encontro de Educação Ambiental da Bacia 
acontecerá no município de Sertãozinho no dia 23 de outubro de 2015. O Sr. Presidente agradeceu 
a presença dos prefeitos dos municípios de Cajuru, de Divinolândia, de Pontal, de Santo Antônio 
da Alegria, de São Simão, de Tambaú, de Tapiratiba e de Serra Azul. Também agradeceu a todos 
que participam do Comitê, aos técnicos do DAEE e aos participantes das CTs, parabenizando-os 
pelo trabalho e encerrando a Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária do CBH-PARDO, cuja Ata 
foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 27 de março de 2015.  


