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Ata da 70ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 2 

minutos no Auditório “Eng. Celso Antônio Perticarrari”, DAEE de Ribeirão 3 

Preto/SP, presentes os membros representantes dos segmentos Estado, Município 4 

e Sociedade Civil, conforme registrada em folha de presença, observado quórum, 5 

deu-se início a Septuagésima Reunião Ordinária do CBH-PARDO. O Sr. Carlos 6 

Eduardo Alencastre, representante do DAEE e Secretário Executivo do CBH-7 

PARDO, deu boas-vindas a todos e compôs a mesa com a Sra. Marisa Heredia, 8 

representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente que, 9 

nesse momento, assumiu o lugar do Presidente na sua ausência , devido ao seu 10 

afastamento oficial por motivo de saúde.  Anunciou também os outros integrantes 11 

da mesa diretora:  o Sr. Renato Crivellenti, representante do DAEE e Secretário 12 

Executivo Adjunto e o Sr. Otávio Okano representando a CETESB e 13 

Coordenador das Câmaras Técnicas , além de convidar também a Sra. Sônia de 14 

Oliveira, Secretária do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ribeirão 15 

Preto. O Secretário Executivo deu início à reunião e a Presidente, com a palavra 16 

seguiu com as saudações e considerações iniciais. Seguiram-se as saudações dos 17 

demais participantes da mesa. Novamente com a palavra, o Secretário iniciou 18 

com uma observação para retirada da pauta a deliberação de critérios de 19 

distribuição de recursos para 2020 devido a informações que ainda estão 20 

chegando da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Coordenadoria 21 

de Recursos Hídricos, adiando para a próxima plenária em março. Colocada em 22 

discussão a Ata da 69ª Reunião Ordinária; dispensada a sua leitura tendo em 23 

vista a mesma já ter sido encaminhada antecipadamente para análise dos 24 

membros. Não havendo manifestação, a Presidente então, submeteu à votação e 25 

foi aprovada. Quanto aos informes da Secretaria: foi realizado o XXI ENCOB 26 

em 21 a 25 de novembro em Foz do Iguaçu/PR, comentando que houve uma 27 

participação bastante intensa dos Comitês e que foram apresentados trabalhos 28 

regionais das cinco regiões do Brasil. São Paulo contribuiu com uma das 29 

apresentações trazendo o Monitoramento do CBH-PCJ sendo o mais avançado 30 

com desenvolvimento de softwares e equipamentos de coleta de dados on-line. 31 

Foram realizadas as 12ª Reunião Extraordinária e 17ª Reunião Ordinária do 32 

CBH-Grande em 21 de novembro em Poços de Caldas/MG. Também a Reunião 33 

da CRHi com as Secretarias Executivas dos CBHs em 21 de novembro em 34 

Piracicaba/SP e a 2ª Reunião do Fórum Paulista dos CBHs em 22 de novembro 35 

no mesmo município. Acontecerá a 4ª Reunião Ordinária do Colegiado 36 

Coordenador do FNCBH em 10 e 11 de dezembro em Campo Grande/MS e a 37 

Reunião Extraordinária do CRH em 20 de dezembro em São Paulo. Referente ao 38 

CRH foi informado sobre o Decreto nº 64.636 de 04 de dezembro que modificou 39 

a participação dos seus membros, sendo onze Secretarias representadas e os 40 

órgãos gestores DAEE e a CETESB terão apenas participação com direito de voz 41 

e não de voto. Em 2020 acontecerá também a Oficina de Elaboração de Projetos 42 

em Educação Ambiental Financiados pelo FEHIDRO ministrada pela Câmara 43 

Técnica de Educação Ambiental no Módulo I em 13 de fevereiro e Módulo II em 44 

19 de março. Seguindo a pauta, passou-se às matérias deliberativas: pela ordem, 45 

Deliberação CBH-Pardo 273/19 - Proposta de calendário de reuniões ordinárias 46 

do CBH-PARDO para 2020; lida, colocada em discussão e aprovada por 47 

unanimidade; Deliberação CBH-Pardo 274/19 - Aprova Atualização do Plano 48 

de Investimentos e Plano de Aplicação de Investimentos para o Médio Prazo 49 
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(2020 a 2023) do Plano de Bacia do CBH-Pardo. Foi convidado o Secretário da 50 

Câmara Técnica de Planejamento para apresentar e comentar  em relação a 51 

atualização do Plano de Bacia no qual houve uma falha, onde foram escolhidos 4 52 

PDCs prioritários e na Deliberação CRH 188/16 estabelecia apenas 3 PDCs.  53 

Também definir valores previstos corretos da cota parte e cobrança a médio 54 

prazo de 2020 a 2023 nos SubPDCs, de acordo com as oficinas de trabalho 55 

realizadas. A Sra. Márcia Ferreira da AMPLA e relatora da CT-AEA-CBH-56 

PARDO, solicitou que no Quadro 1, PDC 4, SubPDC 4.2, na abrangência do 57 

SubPDC, a inclusão de áreas e perímetros de proteção de poços tubulares, em 58 

especial de abastecimento público, a exemplo do Parque Ecológico Guarani que 59 

está na área do perímetro de proteção do poço do DAERP do Loteamento Parque 60 

dos Lagos, em Ribeirão Preto, o qual, está localizado a menos de 500 metros do 61 

ponto de perfuração do poço, conforme Instrução Técnica DPO nº 10 do DAEE.  62 

O Secretário Executivo responde que não é nossa competência, mas que poderia 63 

sugerir essa mudança no Manual de Procedimentos Operacionais para 64 

Investimento - MPO a inclusão no SubPDC, tendo em vista a peculiaridade da 65 

Bacia do Pardo que vê o Aquífero Guarani como um manancial precioso, 66 

intensificando a proteção do entorno dos poços profundos. Isso se daria por meio 67 

da Câmara Técnica do Comitê e que este encaminharia ao CRH para ser estudado  68 

nas suas Câmaras Técnicas e se aprovado, a inclusão mencionada. Colocada em 69 

discussão e não havendo contrários, foi aprovada; Deliberação CBH-Pardo 70 

275/19 - Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança para 2020 do 71 

CBH-PARDO. O Sr. Aécio Murakami do DAEE explicou detalhadamente os 72 

nove itens das Despesas de Investimento do Anexo I que trata do Plano de 73 

Aplicação da Cobrança. Após a apresentação projetada foi refeita a mesa 74 

diretora. Não havendo nenhuma discussão, a deliberação foi aprovada por 75 

unanimidade. Em seguida passou-se a Moção CBH-Pardo 18/19 - Sobre o Plano 76 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - 77 

PACUERA da UHE Caconde. O Secretário Executivo explicou que o Comitê 78 

participou das audiências públicas realizadas em Poços de Caldas e Caconde e 79 

devido ao Plano apresentar muitas inconsistências foi solicitado um prazo maior 80 

para estudo e concedido seis meses para apresentação das considerações. Em 81 

reuniões realizadas com o Grupo Técnico e a Associação para Proteção 82 

Ambiental de Caconde - APAC foi concluído que se encaminhasse uma moção 83 

ao IBAMA para não aprovação do Plano sem as devidas alterações.  Colocada em 84 

discussão e não havendo contrários, foi aprovada por unanimidade. Finda a 85 

matéria deliberativa, a Presidente, Prof.ª Marisa Heredia, tendo como base o 86 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2019 - AB 2018, fez um balanço 87 

geral da situação da Bacia, dando destaque a comparação de percentual de 88 

recursos aplicados por PDCs e SubPDCs entre 2017  e 2018, e ao longo de 2013 a 89 

2018, concluindo que o CBH-Pardo investiu em suas ações prioritárias 90 

estabelecidas no Plano de Bacia, particularmente nos PDCs 3 e 5 (esgotamento 91 

sanitário e controle de perdas no sistema de abastecimento público). Logo 92 

depois, o Secretário encaminhou a reunião ao encerramento com as 93 

considerações finais de cada membro da diretoria, com agradecimentos e desejos 94 

de boas festas a todos. A Presidente deu por encerrada a 70ª Reunião Ordinária 95 

do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. Alencastre. 96 

Ribeirão Preto, 06 de dezembro de 2019. 97 


