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 Ata da 73ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 

minutos iniciou-se a Septuagésima Terceira 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. 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 em sua 

ausência. Invertendo a pauta, o Secretário Executivo seguiu com os informes da 

Secretaria; foram realizadas as reuniões virtuais: do Fórum Paulista de CBHs em 

26 de novembro; Extraordinária do CRH em 01 de dezembro sendo votadas entre 

outras, aprovando as deliberações do Calendário Eleitoral de Cadastramento da 

Sociedade Civil e PROCOMITÊS sobre o Plano de Comunicação dos CBHs; 

Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de CBHs em 03 de dezembro; 4ª 

Reunião Ordinária Colegiado Coordenador Fórum Nacional em 10 de dezembro; 

Reunião Ordinária do CRH em 17 de dezembro sendo que serão votadas as 

deliberações do Relatório de Situação ano base 2019 e Plano Estadual de 

Recursos Hídricos 2020/2023 do Estado de São Paulo; Curso MS Project 2016 - 

Capacita SIGRH que iniciará em 07 de dezembro. Em seguida, a Sra. Simone 

Kandratavicius, Secretária da CT-AEA, disse que as reuniões da câmara técnica  

estão acontecendo de modo virtual e estão trabalhando para a realização da 

Oficina de Elaboração de Projetos em Educação Ambiental em 2021 . Estão 

também acompanhando os projetos de EA de 2018 em diante para que tenham 

um relatório disponível no final. Também disse que a Sra. Márcia Chiconelli, 

Relatora da CT-AEA, participou de um curso de geoprocessamento onde ela 

realizou um trabalho de levantamento dos projetos de educação ambiental , 

apresentando para a câmara técnica. Referente ao Plano de Comunicação  ficou 

definido na reunião fazer uma proposta aos membros das outras CTs e diretoria 

para formação de um Grupo Técnico para planejamento desse processo, se vai ou 

não elaborar um termo de referência para contratação. O Secretário Executivo 

respondeu que não haverá contratação e que já existe um termo de referência , 

simples e que seria uma questão de desenvolver uma metodologia na aplicação 

de vários questionários para os próprios membros e temos que apresentar até 30 

de junho para podermos receber o kit de comunicação que dará apoio as 

atividades do Comitê. Em seguida o Sr. Carlos Sarni, Secretário da CT-PGRH, 

relatou sobre os projetos FEHIDRO que foram analisados virtualmente com um 

grupo presencial reduzido, houve uma pequena sobra de valor não havendo 

necessidade do segundo pleito. Como foram cancelados dois projetos, os dois 

primeiros projetos que estavam na suplência foram aprovados e encaminhados 

para a CRHi. Sugeriu fazer uma oficina de trabalho para realização dos projetos 

principalmente os de reflorestamento, foram apresentados poucos projetos nessa 

área e consta o recurso. Também seria necessária a explicação dos 

procedimentos para solicitação de recursos dos projetos em geral do FEHIDRO 

para os novos membros que estarão entrando no ano que vem no Comitê. 

Participaram também da elaboração do Relatório de Situação , grande parte da 

câmara técnica. Colocada em discussão a Ata da 72ª 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 . Seguindo a pauta, passou-
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se às matérias deliberativas: pela ordem, Deliberação “Ad Referendum” CBH-

Pardo 286/20 - Retifica a Deliberação CBH-Pardo 285, de 17/07/20, que Indica 

Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e Cobrança pelo Uso da Água 

referente ao orçamento 2020 e dá outras providências  e Deliberação “Ad 

Referendum” CBH-Pardo 287/20 - Ratifica a Deliberação CBH-Pardo 285, de 

17/07/20, que Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e Cobrança 

pelo Uso da Água referente ao orçamento 2020 e dá outras providências . Essas 

duas deliberações foram readequações dos recursos restantes dos processos 

FEHIDRO. Após breve explicação do Secretário da CT-PGRH as deliberações 

foram colocadas em votação separadamente e, não havendo nenhum voto 

contrário, foram aprovadas e referendadas. Deliberação CBH-Pardo 288/20 - 

Aprova Proposta de Calendário de reuniões para o ano de 2021. Colocada em 

discussão e sem questionamentos foi aprovada por unanimidade. Deliberação 

CBH-Pardo 289/20 - Aprova regulamento do processo eleitoral para o biênio 

2021/2023. O Secretário Executivo esclareceu sobre  os procedimentos e reuniões 

que serão realizadas para a eleição dos novos membros do Comitê. Havendo 

alguns questionamentos e respondidos pelo Secretário, a deliberação foi 

aprovada por unanimidade. Deliberação CBH-Pardo 290/20 - Aprova Relatório 

de Situação dos Recursos Hídricos 2020, ano base 2019 do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Pardo . A Presidente do CBH-Pardo e Coordenadora do Grupo 

Técnico do Relatório de Situação e Plano de Bacia apresentou a elaboração do 

Relatório de Situação 2020, ano base 2019. Observou que ainda não é a versão 

final mas que será enviado a todos os membros posteriormente. O Sr. Carlos 

Henrique da CDRS, propôs referente aos projetos aprovados de levantamentos 

que possam ter continuidade e execução desses projetos, para que se aumente 

alguns índices. Sugeriu também que o Comitê deveria atentar para a conservação 

do solo e água nas captações superficiais com ênfase também em estradas rurais. 

Colocada em discussão e sem mais questionamentos, foi aprovada por 

unanimidade. Logo depois, foi encaminhada a reunião ao encerramento e a 

Presidente em seu agradecimento lembrou, que aprendamos com a natureza como 

exemplo, dando por encerrada a 73ª Reunião Ordinária do CBH Pardo, cuja Ata 

foi por mim lavrada, Carlos Eduardo N. Alencastre. Ribeirão Preto, 04 de 

dezembro de 2020. 


