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 Ata da 74ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 

Aos vinte e seis dias do mês de marco de dois mil e vinte e um, às nove horas e 

trinta minutos iniciou-se a Septuagésima Quarta Reunião Ordinária do CBH-

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

gravação. O Sr. Renato Crivellenti, representante do DAEE e Secretário 

Executivo Adjunto do CBH-PARDO, deu boas-vindas a todos. A Sra. Marisa 

Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-

Presidente; assumindo ainda a Presidência e o Sr. Otávio Okano, representante 

da CETESB e Coordenador de Câmaras Técnicas, também cumprimentaram a 

todos. O Sr. Renato comunicou que o Sr. Carlos Alencastre pediu licença do  

DAEE e do Comitê para trabalhar na Secretaria da Infraestrutura de Ribeirão 

Preto, aproveitando para cumprimentar os prefeitos presentes.  Colocada em 

discussão a Ata da 73ª 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. O Secretário Executivo Adjunto seguiu com a escolha e posse dos 

membros indicados para o biênio 2021/2023. Foi feita a leitura dos novos 

membros titulares e suplentes do Estado, Município e Sociedade Civil  constantes 

na deliberação. Explicou que, de acordo com as reuniões de eleições ocorridas 

em março, referente aos membros da Diretoria, no segmento Estado 

permaneceriam a mesma composição anterior. Informou ainda que o Sr. Alex 

Moretini, Prefeito Municipal de Cajuru foi indicado como membro titular do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH. E como ainda não havia 

indicação da Vice-Presidência solicitou a Sra. Simone Kandratavicius, 

representante do segmento sociedade civil e Secretária da CT-AEA, que fizesse 

a indicação. Solicitou então a recondução da Sra. Marisa Heredia que foi aceita 

e aprovada pela sociedade civil. Sendo assim, agradeceu a continuidade do 

trabalho, ressaltando que o Centro Universitário Moura Lacerda tem como 

responsabilidade socioambiental a participação na comunidade e sugeriu que se 

fizesse uma posse da nova mesa virtual  que foi composta conforme segue: Sr. 

Marcos Daniel Bonagamba, Prefeito Municipal de São Simão como Presidente; 

Sr. Alex Moretini, Prefeito Municipal de Cajuru, membro titular do CRH; Sra. 

Marisa Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda como 

Vice-Presidente; Sr. Otávio Okano, representante da CETESB como 

Coordenador de Câmaras Técnicas; Sr. Renato Crivellenti, representante do 

DAEE, como Secretário Executivo e o Sr. José Roberto Carlos, repre sentante do 

DAEE, como Secretário Executivo Adjunto.  Após a manifestação de cada um 

deles, seguiu-se os informes da Secretaria: 1ª Reunião da sala de 

acompanhamento do sistema hídrico do Rio Grande em 29 de janeiro ; Reunião 

do CRHi com as Secretarias Executivas dos CBHs em 04 de fevereiro na qual foi 

aprovada a deliberação de revisão dos PDCs para 2022 e a prorrogação para 30 

de abril a data limite para contratação dos empreendimentos indicados ao 

FEHIDRO no ano de 2020, conforme a Deliberação COFEHIDRO “Ad 

Referendum” 234/21. Em seguida o Coordenador de CTs, explicou que o ano 

passado foi um ano atípico, mas espera nesse ano reunir a câmara técnica para 

análise de um EIA RIMA. Seguindo a pauta, passou-se às matérias deliberativas: 

referente a Deliberação  CBH-Pardo 291/21 - Homologação dos representantes 

dos segmentos Estado, Município e Sociedade Civil junto ao CBH-PARDO para 

o período de 01/04/2021 a 31/03/2023.  Passada a Presidência para o Sr. Marcos, 
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Prefeito de São Simão, que colocou em discussão e não havendo manifestações 

foi aprovada por unanimidade a deliberação. Deliberação CBH-Pardo 292/21 - 

Indicação dos membros do Comitê que integrarão a diretoria do CBH-PARDO 

para o mandato relativo ao período de 01/04/2021 a 31/03/2023. Colocada em 

discussão e sem questionamentos foi aprovada por unanimidade. Deliberação 

CBH-Pardo 293/21 - Aprova diretrizes e critérios para distribuição dos 

recursos do FEHIDRO e Cobrança pelo Uso da Água destinados à área do 

CBH-Pardo para 2021 e dá outras providências. O Sr. Carlos Sarni, Secretário 

da CT-PGRH explicou detalhadamente todos os requisitos e condições para 

protocolo dos projetos FEHIDRO pelos tomadores .  Havendo alguns 

questionamentos e respondidos pelo Secretário, a deliberação foi aprovada por 

unanimidade. Deliberação CBH-Pardo 294/21 - Aprova o Plano de Aplicação 

de Recursos da Cobrança para 2021 do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Pardo. Após breve explicação do Sr. Aécio Murakami, representante do DAEE e 

CBH-PARDO, a deliberação foi colocada em votação e aprovada por 

unanimidade. Em outros assuntos, o Secretário Executivo comunica que o prazo 

para deliberação do Relatório de Situação 2021 das UGRHis será no dia 30 de 

junho, conforme ofício CRHi 28/21.  A Vice-Presidente solicita o envio de ofício 

do comitê para as entidades, indicando os representantes das Câmaras Técnicas, 

para a sua composição o mais rápido possível, visando assim a participação no 

Relatório de Situação. A Secretária da CT-AEA informou que está sendo 

realizada a oficina de elaboração dos projetos em educação ambiental do 

FEHIDRO; já foi feito o primeiro módulo e o segundo será realizado nos dias 30 

de março e 1º de abril. E que na próxima plenária comunicará os resultados 

obtidos nessa oficina. A Vice-Presidente comunica que em meados de abril será 

feita uma live sobre a questão da recomposição de matas ciliares em parceira 

com a SODERMA, objetivando a entrada de projetos do FEHIDRO que se trata 

do PDC 4; um dos prioritários no Plano de Bacia do CBH-PARDO. Informa 

também que para a próxima revista será feita uma entrevista com o S ubsecretário 

do Meio Ambiente da SIMA, Eduardo Trani, referente a Atualização do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos 2020/2023. Também sugeriu uma entrevista com 

o Prefeito de Cajuru para a edição posterior da revista. O Secretário Executivo 

lembrou que essa foi a Semana da Água e estão sendo realizadas várias lives 

junto ao CRHi, abordando o tema “Conversando sobre Água”. Após algumas 

manifestações, foi encaminhada a reunião ao encerramento com a palavra de 

agradecimento de todos os membros da diretoria, dando por encerrada a 74ª 

Reunião Ordinária do CBH-Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Renato 

Crivellenti. Ribeirão Preto, 26 de março de 2021. 


