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 Ata da 72ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 

Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 

minutos iniciou-se a Septuagésima Segunda Reunião Ordinária do CBH-PARDO,  

on-line por meio de plataforma digital,  observado o quórum no chat da gravação. 

O Sr. Carlos Eduardo Alencastre, representante do DAEE e Secretário Executivo 

do CBH-PARDO, deu boas-vindas a todos, e deu as orientações referente a 

manifestação e votação pelo chat, para essa primeira reunião virtual. A Sra. Marisa 

Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente, 

também, cumprimentou a todos e, nesse momento, assumiu o lugar do Presidente 

que estava ausente. Colocada em discussão a Ata da 71ª Reunião Ordinária, 

dispensando-se a sua leitura tendo em vista a mesma ter sido encaminhada 

antecipadamente para análise dos membros. Não havendo manifestação, a 

Presidente submeteu à votação, tendo sido aprovada. Quanto aos informes da 

Secretaria: foram realizadas as reuniões virtuais da CRHi com as Secretarias 

Executivas CBHs em 27 de maio; apresentação pelo Instituto Geológico - IG e 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, dos resultados do Projeto “Delimitação 

das Zonas Potenciais à Contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas dos 

Sistemas Aquíferos Bauru e Guarani no Estado de São Paulo”  em 15 de julho e, 

2ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de CBHs em 

28 de julho. Foi comunicado o cancelamento do XXII ENCOB 2020 sendo adiado 

para o primeiro semestre de 2021. Seguindo a pauta, passou-se às matérias 

deliberativas: pela ordem, Deliberação “Ad Referendum” CBH-Pardo 281/20 - 

Estabelece nova data para protocolo das propostas de financiamento do 

FEHIDRO e Cobrança pelo Uso da Água no exercício de 2020 . Deliberação “Ad 

Referendum” CBH-Pardo 282/20 - Estabelece nova data para protocolo das 

propostas de financiamento do FEHIDRO e Cobrança pelo Uso da Água no 

exercício de 2020.  Deliberação “Ad Referendum” CBH-Pardo 283/20 - 
Transfere a data da 72ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO. As três deliberações 

foram colocadas em votação juntas e, não havendo nenhum voto contrário, foram 

aprovadas e referendadas. Deliberação CBH-Pardo 284/20 - Aprova a 

Retificação do Plano de Investimentos e Plano de Aplicação de Investimentos para 

o Médio Prazo (2020 a 2023) do Plano de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica 

do Pardo. O Secretário Executivo afirmou que foram feitos alguns ajustes  

inclusive uma nova metodologia para preenchimento e , assim, validar as ações do 

Comitê até 2023. Tais alterações foram explicadas, em detalhes,  pelo Secretário 

da Câmara Técnica de Planejamento, Engº Carlos Sarni. Colocada em discussão e 

sem questionamentos foi aprovada por unanimidade. Deliberação CBH-Pardo 

285/20 - Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e Cobrança pelo Uso 

da Água referente ao orçamento 2020 e dá outras providências.  Novamente, foi 

feita a apresentação pelo Secretário da Câmara Técnica de Planejamento, 

informando sobre os valores reais disponíveis para o FEHIDRO, tanto da 

compensação quanto da cobrança.  A seguir apresentou os projetos protocolados, 

classificados, desclassificados e suplentes  que foram analisados em várias 

reuniões na fase documental e técnica, finalizando assim com os valores 

distribuídos e sobras nas duas fontes de recursos. Solicitou aos tomadores ficarem 

atentos à programação dos valores do Plano de Investimentos e verificar as ações 

do Plano de Aplicação - PAPI, para o próximo ano 2021, que será analisado pela 

CRHi; e examinar, também, o Manual de Procedimentos Operacionais para 

Investimento - MPO e a deliberação do comitê. Aberto o microfone a discussões, 
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a representante da PM de Vargem Grande do Sul questionou sobre os projetos 

suplentes e o representante da Secretaria do Meio Ambiente da PM de Águas da 

Prata sugeriu rever os valores e diretrizes , a serem seguidas, referentes a projetos 

de recuperação florestal. O Secretário da CT Planejamento prontamente 

respondeu, sendo complementado pela Secretária da CT de Educação Ambiental , 

a Sra. Simone Kandratavicius. Não havendo contrários, a deliberação foi aprovada 

por unanimidade. Em outros assuntos o Secretário Executivo explica sobre o 

PROCOMITÊS que é um projeto da Agência Nacional de Águas - ANA, no qual 

será destinado o valor de R$ 500.000,00 para o sistema paulista , tendo sido 

decidido pela CRHi que ao invés de dividir esse valor entre os comitês seria 

realizado um único projeto para melhoria da comunicação dos mesmos. 

Inicialmente seria contratada uma empresa para fazer um plano de comunica ção 

para cada um dos 21 comitês mas, como poderia resultar num plano igual para 

todos, formou-se um grupo concluindo que cada comitê junto a CT de Educação 

Ambiental poderia desenvolver esse projeto, seguindo o modelo do Comitê 

Federal do Paranapanema já aprovado pela ANA, disponibilizado para os comitês. 

Foi decidido então pela compra de equipamentos especializados e distribuídos 

para todos. O projeto tem que ser desenvolvido até junho de 2021, portanto, haverá 

tempo para estudo dessa metodologia.  A Presidente em exercício comenta que já 

existe um projeto de comunicação previsto dentro do Programa de Educação 

Ambiental na Bacia do Pardo. Complementa, ainda, que os projetos FEHIDRO 

concluídos deveriam ser divulgados para todos através de webinar. A exemplo 

disso fala sobre a apresentação pelo IG dos resultados do Projeto “Delimitação 

das Zonas Potenciais à Contaminação por Nitrato nas Águas Subterrâneas dos 

Sistemas Aquíferos Bauru e Guarani no Estado de São Paulo”. A Secretária da 

CT-AEA sugere uma discussão desses resultados do nitrato, pelas câmaras 

técnicas, resultando numa deliberação de encaminhamento às prefeituras ou uma 

ação em relação a isso. O Secretário Executivo conclui então que poderia ser 

assunto de estudo na CT de Águas Subterrâneas. Em seguida o Sr. Roberto Rosa, 

representante da Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão 

Preto - ABAG/RP sugere uma discussão sobre o Marco Legal de Saneamento  

aprovado pelo Congresso, sendo respondido pelo Secretário Executivo a 

possibilidade de convidar algum especialista para uma webinar referente ao 

assunto. Logo depois, foi encaminhada a reunião ao encerramento e a Presidente 

em seu agradecimento lembrou, principalmente, dos participantes da análise dos 

projetos que, sem o seu trabalho não se poderia estar aprovando essa deliberação 

e ao apoio do pessoal da informática na realização da reunião on-line, dando por 

encerrada a 72ª Reunião Ordinária do CBH Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, 

Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 17 de julho de 2020. 

 

  

 
 

 

 

 


