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 Ata da 76ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 2 

horas e trinta minutos iniciou-se a Septuagésima Sexta Reunião Ordinária do 3 

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

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

Executivo do CBH-PARDO cumprimentando a todos, informou sobre o saldo dos 6 

projetos FEHIDRO para o próximo ano, no qual será priorizado as ações sobre a 7 

crise hídrica. Apresentou o novo Diretor da Bacia do Pardo Grande/DAEE o Sr. 8 

José Carlos Momenti, também assumindo a Secretaria Executiva Adjunta , que 9 

cumprimentou aos presentes, desejando uma ótima reunião. A Sra. Marisa 10 

Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente 11 

e o Sr. Marcos Daniel Bonagamba, Prefeito Municipal de São Simão e Presidente 12 

do CBH-PARDO deram boas-vindas a todos os participantes. O prefeito de Cajuru 13 

e a prefeita de Águas da Prata presentes na reunião saudaram a todos. Colocada 14 

em discussão a Ata da 75ª Reunião Ordinária, dispensando-se a sua leitura tendo 15 

em vista a mesma ter sido encaminhada antecipadamente para análise dos 16 

membros. O Presidente submeteu à votação, tendo sido aprovada. O Secretário 17 

Executivo seguiu com os informes da Secretaria: Oficina sobre Cenários Futuros 18 

do PNRH 2022-2040 - 13 de julho; Reunião Extraordinária do CRH - 21 de julho; 19 

Reunião da CRHi sobre PROCOMITÊS referente aos Planos de Comunicação e 20 

Capacitação dos CBHs - 31 de agosto; O Governo do Estado de São Paulo aderiu 21 

às campanhas da ONU referente PAC NET ZERO 2050,  no qual foi elaborado o 22 

documento “Diretrizes e Ações Estratégicas - Plano de Ação Climática do Estado 23 

de São Paulo - Versão Preliminar para Consulta Pública . Será realizado o XXIII 24 

ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - 04 a 07 de 25 

outubro; Plano de Comunicação e Plano de Capacitação - Prazo até final de 26 

setembro para resposta dos questionários; - Resolução SIMA 074, de 08/07/21 que 27 

“Institui o Projeto Piloto de Proteção das Microbacias do Rio Pardo”. Seguindo a 28 

pauta, passou-se às matérias deliberativas: referente a Deliberação CBH-Pardo 29 

“Ad Referendum” 298/21 - Indica Secretário Adjunto do CBH-PARDO para o 30 

mandato relativo ao período de 02/08/2021 a 31/03/2023.  O Secretário Executivo 31 

comunicou que foi indicado o Sr. José Carlos Momenti como representante do 32 

DAEE para a Secretaria Executiva Adjunta do Comitê , em substituição a saída do 33 

Sr. José Roberto Carlos. Colocada em votação foi referendada. Deliberação CBH-34 

Pardo 299/21 - Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO e Cobrança 35 

pelo Uso da Água referente ao orçamento 2021 - 2º Pleito e dá outras 36 

providências. O Sr. Carlos Sarni, Secretário da CT-PGRH apresentou os projetos 37 

protocolados, classificados e desclassificados do pleito de 2021 - 2º Pleito, 38 

informando os valores totais disponíveis tanto da CFURH quanto da Cobrança 39 

pelo Uso da Água. Foram protocolados 18 projetos, sendo 10 classificados e 8 40 

desclassificados por diversos motivos. Foi interrompida a apresentação por 41 

questões técnicas. No aguardo para retorno, a Vice-Presidente aproveitou para 42 

informar que deverá acontecer em novembro uma Oficina, para entrada de projetos 43 

FEHIDRO 2022, de Recomposição Vegetal que atende a Resolução SIMA 74/21 44 

e com relação ao PAPI, com dois temas: recomposição de APPs e nascentes e 45 

aspectos de saneamento. Continuando a apresentação da Deliberação 299/21, a 46 

Relatora da CT-PGRH, Marília Rigotto seguiu informando que foram feitas duas 47 

análises documental e técnica resultando em várias reuniões ; descrevendo assim 48 

um a um os projetos classificados. Apresentou também os totais distribuídos e 49 
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disponíveis para utilização no próximo ano. Após comentário do Secretário 50 

Executivo e Presidente, o mesmo colocou a deliberação em votação que foi 51 

aprovada por unanimidade. Deliberação CBH-Pardo 300/21 - Altera a 52 

Deliberação CBH-PARDO nº 277, de 31 de janeiro de 2020 que “Alteram os 53 

Critérios Técnicos para a Autorização de Perfuração de Poços Tubulares 54 

Profundos no Município de Ribeirão Preto”.  O Secretário Executivo ressaltou a 55 

importância do monitoramento do recurso hídrico, principalmente na exploração 56 

do Aquífero Guarani porque essa deliberação vem controlando todas as 57 

perfurações de poços no município de  Ribeirão Preto agora com validade de três 58 

anos e ainda que deverá ser referendada no Conselho Estadual de Recursos 59 

Hídricos. Em seguida passou a palavra ao Sr. Lucas Casagrande, representante do 60 

DAEE, que explicou que a deliberação de restrição de perfuração de poços, está 61 

sendo reeditada com algumas atualizações, basicamente alguns “considerandos” e 62 

na legislação municipal que interfere na divisão das áreas de restrição.  Colocada 63 

em votação pelo Presidente foi aprovada sem questionamentos.  O Secretário da 64 

CT-PGRH alertou aos prefeitos que para o ano que vem o protocolo para recursos 65 

do FEHIDRO deverá ser entre fevereiro e março,  portanto mais cedo devido ao 66 

ano de eleições. Em outros assuntos, a Vice-Presidente lembrou que nos estudos 67 

do Aquífero Guarani, temos que salientar que os estudos não são só quantitativos, 68 

o Comitê de Bacia tem que investir nos estudos da qualidade da água, porque com 69 

tantos empreendimentos, uso e ocupação do solo, principalmente na área de 70 

recarga; o que essa Resolução SIMA 074, vem nos alertar é que existe perigo de 71 

contaminação. Lembrou ainda que as manifestações da audiência pública do Plano 72 

de Ação Climática, estão abertas até 30 de setembro. Também enfatizou a questão 73 

da realização da Oficina, com os temas: Reposição de APPs e recuperação de 74 

nascentes e a parte de Saneamento que está prevista para novembro.  A Secretária 75 

da CT-AEA, comunicou que a CT vai fazer novamente a Oficina de Elaboração de 76 

Projetos em Educação Ambiental, embora já tenha sido feita esse ano ; não tivemos 77 

muitos projetos nessa área, não conseguimos aprovar esses projetos porque 78 

entendemos que a fundamentação de educação ambiental em recursos hídricos 79 

ainda está muito fraca na bacia, portanto é um desafio enorme levar esse 80 

entendimento para os tomadores que estão confundindo gestão com educação 81 

ambiental. Em seguida, foi encaminhada a reunião ao encerramento com a palavra 82 

de agradecimento de todos os membros da di retoria, dando por encerrada a 76ª 83 

Reunião Ordinária do CBH-Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Renato 84 

Crivellenti. Ribeirão Preto, 17 de setembro de 2021. 85 


