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MOÇÃO CBH-BPG N.º 001/2013 
 

“O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande manifesta-se 

contrário à municipalização da Floresta Estadual de Bebedouro” 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo - Grande - CBH-BPG, no uso de suas 

atribuições legais e; 

Considerando que, o Fórum de Desenvolvimento Bebedouro 2000, solicitou Moção de Apoio 

por meio de Carta ao Presidente do CBH-BPG, de 21/11/2013, no sentido de repudiar a 

municipalização da Floresta Estadual de Bebedouro, usualmente conhecida como Horto 

Florestal, única Unidade de Conservação da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo/Grande, 

conforme verifica-se em documento anexo; 

Considerando que na 22ª Reunião Extraordinária do CBH-BPG foi solicitado manifestação da 

Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos sobre o tema em 

questão; 

Considerando que foi sugerida visita técnica ao local por membros do CBH-BPG, tendo sido 

realizada em 29/11/2013; 

Considerando que a referida Câmara Técnica manifestou-se em reunião realizada em 

02/12/2013 favorável à apresentação da respectiva Moção, fundamentado nos seguintes 

termos: 

- Manutenção do viés ambiental da Unidade de Conservação; 

- Importância dos projetos em andamento:  

 - Projeto FEHIDRO Retiro do Tucano, de educação ambiental regional, participação 

comunitária, formação de laboratórios e centro de educação ambiental; 

 - Projeto FEHIDRO - VANT, cujo objetivo é o monitoramento com veículo aéreo não 

tripulado, de 500km
2
 de corpos d’água, especificamente os que formam as sub-bacias da 

UGRHI 12 mais o Rio Pardo, em parceria com a Polícia Ambiental e ICMC/USP São Carlos; 

 - Valoração Ambiental/IPEA, que estudará a valoração dos principais serviços 

ambientais da UGRHI 12; realiza ainda projetos de pesquisa com apoio do CNPq, Instituto 

Florestal e UNIFEB, abordando temas sobre gerenciamento de recursos hídricos, plano de 

bacia, educação ambiental, valoração ambiental e qualidade da água; 

- Técnicos da F.E. Bebedouro Membros do Comitê Assessor PAN Mogi-Pardo-

Sapucaí-Mirim-Grande, capitaneado pelo ICMBio, cujo objetivo primordial é efetivar ações 

que visem a preservação das espécies de peixes das referidas bacias hidrográficas, melhoria 

da qualidade da água e incentivo à políticas públicas; 

- Única Unidade de Conservação da UGRHI 12 e em processo de reconstituição da 

vegetação nativa no total de sua área; 
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- Importância regional da Unidade de Conservação. 

Aprova: 

A presente Moção que repudia a municipalização da Floresta Estadual de Bebedouro e solicita 

das autoridades competentes providências para que tal ato não se efetive e que se mantenha 

como Unidade de Conservação do Estado. 

 

Barretos, 12 de dezembro de 2013. 

 

Samir Assad Nassbine 

Presidente do CBH-BPG 
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