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 Ata da 75ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas 2 

e trinta minutos iniciou-se a Septuagésima Quinta Reunião Ordinária do CBH-3 

PARDO, on-line por meio de plataforma digital,  observado o quórum no chat da 4 

gravação. O Sr. Renato Crivellenti, representante do DAEE e Secretário Executivo 5 

do CBH-PARDO e o Sr. Marcos Daniel Bonagamba, Prefeito Municipal de São 6 

Simão e Presidente do CBH-PARDO deram boas-vindas a todos. A Sra. Marisa 7 

Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente 8 

cumprimentou os presentes e informou sobre o lançamento do selo de 25 anos do 9 

Comitê e da Edição Especial da Revista e sobre a grande repercussão do Webinário 10 

da Recuperação de APPs na Bacia realizado em abril. O Sr. Otávio Okano, 11 

representante da CETESB e Coordenador de Câmaras Técnicas e o Sr. José 12 

Roberto Carlos, Diretor do DAEE de Ribeirão Preto e Secretário Executivo 13 

Adjunto também cumprimentaram a todos. Colocada em discussão a Ata da 74ª 14 

Reunião Ordinária, dispensando-se a sua leitura tendo em vista a mesma ter sido 15 

encaminhada antecipadamente para análise dos membros. A Vice-Presidente 16 

solicitou uma pequena alteração na linha 69 que foi prontamente corrigida. Não 17 

havendo mais manifestação, o Presidente submeteu à votação, tendo sido 18 

aprovada. O Secretário Executivo seguiu com os informes da Secretaria: 19 

Webinário CBH-PARDO “Restauração Florestal na Bacia do Pardo: Diagnóstico 20 

e Perspectivas” - Recomposição da Vegetação Ciliar em APPs de córregos 21 

afluentes do rio Pardo e nascentes em áreas urbanas e rurais. Parceria com a 22 

SODERMA em 13 de abril; Reunião Ordinária Conselho Estadual de Recursos 23 

Hídricos em 06 de maio; 2ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do 24 

Fórum Nacional de CBHs em 19 de maio; IV Fórum da Água da Região 25 

Metropolitana de Ribeirão Preto - TV Câmara Ribeirão Preto em 28 de maio; 26 

Comemoração da Semana do Meio Ambiente de 01 a 05 de junho (post todos os 27 

dias no Comitê); Semana do Meio Ambiente no município de São Simão com a 28 

participação especial do Sr. Marcos Penido, Secretário de Infraestrutura e Meio 29 

Ambiente do Estado de SP;  Reunião Coordenadoria de Recursos Hídricos com as 30 

Secretarias Executivas CBHs em 10 de junho; 1ª Reunião Ordinária do Fórum 31 

Paulista de CBHs em 11 de junho; 3ª Reunião Ordinária do Colegiado 32 

Coordenador do Fórum Nacional de CBHs em 07 de julho; Eleição CONESAN 33 

2021/2022 - 10º Grupo. Referente a esse assunto o Presidente solicitou 34 

manifestação dos prefeitos para representação do Comitê no CONESAN, ao qual 35 

indicaram o próprio Presidente para membro suplente e que foi aceito  por ele com 36 

muita honra. Nos informes das Câmaras Técnicas a Sra. Edna Costa, da 37 

Vivacidade apresentou os resultados da Oficina de Elaboração de Projetos em 38 

Educação Ambiental financiados pelo FEHIDRO - Módulo I e II. Seguindo a 39 

pauta, passou-se às matérias deliberativas: referente a Deliberação  CBH-Pardo 40 

295/21 - Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e Cobrança pelo Uso 41 

da Água referente ao orçamento 2021 e dá outras providências. O Sr. Carlos 42 

Sarni, Secretário da CT-PGRH apresentou os projetos protocolados, classificados 43 

e desclassificados do pleito de 2021 informando os valores totais disponíveis tanto 44 

da CFURH quanto da Cobrança pelo Uso da Água. Ressaltou sobre a quantidade 45 

de projetos desclassificados pelo não atendimento ao PAPI 2020/2023. Solicitou 46 

a conscientização dos tomadores para que os projetos do 2º Pleito se enquadrem 47 

no Plano de Ação e Investimento e nos valores de piso e teto dos projetos que 48 

constam na deliberação de critérios de distribuição de recursos.  Colocada em 49 
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votação foi aprovada por unanimidade. O Secretário Executivo propôs colocar em 50 

votação outra deliberação que seria redigida posteriormente aprovando uma nova 51 

distribuição de recursos - 2º Pleito, devido a sobra de mais de 6 milhões de reais 52 

e que seria encaminhado aos tomadores as datas de protocolo e análise dos 53 

projetos. Colocada em votação pelo Presidente foi aprovada sem questionamen tos.  54 

Deliberação CBH-Pardo 296/21 - Referenda escolha dos membros das Câmaras 55 

Técnicas do CBH-PARDO para o período de 01/04/2021 a 31/03/2023.  O 56 

Secretário Executivo prosseguiu com a leitura da deliberação que mantém as 57 

quatro câmaras técnicas do CBH-PARDO. Colocada em votação foi aprovada. Em 58 

outros assuntos, a Vice-Presidente comentou que é prioridade do Comitê a 59 

restauração das APPs, em meio a essa crise hídrica, objetivando a qualidade da 60 

água dentro da Bacia. Está prevista uma oficina para o pleito de 2022 voltada para 61 

esses projetos, solicitando às prefeituras e outros tomadores que protocolem bons 62 

projetos. Informou que existe orientação e documentos no site da SIMA, como 63 

também apresentação de projetos de recuperação de APPs.  Após alguns 64 

comentários, o Secretário Executivo informa que está sendo elaborado, por um 65 

grupo técnico, um Plano de Comunicação para melhoria da qualidade de 66 

informações no Comitê.  Em seguida, depois de várias manifestações, foi 67 

encaminhada a reunião ao encerramento com a palavra de agradecimento de todos 68 

os membros da diretoria, dando por encerrada a 74ª Reunião Ordinária do CBH-69 

Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Renato Crivellenti. Ribeirão Preto, 18 de 70 

junho de 2021. 71 


