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 Ata da 77ª Reunião Ordinária do CBH-PARDO 1 

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

e trinta minutos iniciou-se a Septuagésima Sétima 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 cumprimentando a todos, deu início a reunião. A Sra. Marisa 6 

Heredia, representante do Centro Universitário Moura Lacerda e Vice-Presidente, 7 

o Sr. Marcos Daniel Bonagamba, Prefeito Municipal de São Simão e Presidente e 8 

o Sr. José Carlos Momenti, representante do DAEE e Secretário Executivo 9 

Adjunto também deram boas-vindas a todos os participantes. Posteriormente o Sr. 10 

Otávio Okano, representante da CETESB e Coordenador das Câmaras Técnicas  11 

desejou a todos uma reunião produtiva. Colocada em discussão a Ata da 76ª 12 

Reunião Ordinária, dispensando-se a sua leitura tendo em vista a mesma ter sido 13 

encaminhada antecipadamente para análise dos membros.  O Presidente submeteu 14 

à votação, tendo sido aprovada. O Secretário Executivo seguiu com os informes 15 

da Secretaria: Reunião PROCOMITÊS - 26 de outubro, referente a proposta de 16 

utilização dos recursos; Reunião CRHi - 03 de novembro, destacando protocolo 17 

de instalação das Salas de Situação; Câmara Técnica de Educação Ambiental, 18 

Capacitação, Mobilização Social e Informações em Recursos Hídricos - CTEA do 19 

CRH, realizou o VII Encontro Estadual de Câmaras Técnicas de Educação 20 

Ambiental - 08 de novembro; XVIII Diálogo Interbacias:  Educação Ambiental na 21 

Crise Hídrica - Eficiência Energética e os Comitês de Bacias - 08 e 09 de 22 

novembro; Posse dos novos membros do CBH-GRANDE e 13ª Reunião 23 

Extraordinária - Poços de Caldas - 10 de novembro; Reunião da Assembleia do 24 

Fórum Nacional de CBHs - 17 de novembro; 9ª Reunião Ordinária do CONESAN 25 

- 25 de novembro; 2ª Reunião do Fórum Paulista de CBHs - 02 de dezembro; 26 

Reunião do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de CBHs em Vitória/ES - 27 

será realizada nos dias 08 e 09 de dezembro; Reunião CRH - 16 de dezembro - 28 

Referenda a Deliberação CBH-PARDO nº 300, de 17/09/21 que "Altera os 29 

Critérios Técnicos para Autorização de Perfuração de Poços Tubulares Profundos 30 

no município de Ribeirão Preto". Seguindo a pauta, passou-se a apresentação 31 

referente a Resolução SIMA nº 074, de 08/07/21, que "Institui o Projeto Piloto de 32 

Proteção das Microbacias do Rio Pardo e dá outras providências" por 33 

representante da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente -SIMA, Isabella 34 

Saraiva Pereira da Silva, Especialista Ambiental II.  Quanto às matérias 35 

deliberativas: referente a Deliberação CBH-Pardo 301/21 - Aprova proposta de 36 

calendário de reuniões para o ano de 2022.  O Secretário Executivo comunicou 37 

que devido ao ano eleitoral os contratos FEHIDRO deverão ser assinados antes de 38 

30 de julho, iniciando-se a abertura do pleito no próximo dia 06 de dezembro. 39 

Colocada em votação foi aprovada. Deliberação CBH-Pardo 302/21 - Aprova 40 

diretrizes e critérios para distribuição dos recursos do FEHIDRO e Cobrança 41 

pelo Uso da Água destinados à área do CBH-PARDO para 2022 e dá outras 42 

providências. O Sr. Carlos Sarni, Secretário da CT-PGRH apresentou os critérios 43 

constantes na deliberação,  para apresentação dos projetos FEHIDRO em 2022, 44 

comunicando aos tomadores que o prazo está muito restrito, com o protocolo para 45 

até três empreendimentos. Resultando assim, numa grande quantidade de projetos 46 

para análise. Ressaltou também a necessidade de atendimento às metas e ações do 47 

PAPI 2022. Houve um questionamento do Sr. Edson Akira, do DAERP - 48 

Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto , quanto ao teto máximo dos 49 
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projetos, solicitando que fossem aumentados esses valores. O Secretário  da CT-50 

PGRH respondeu que existe a necessidade de atendimento ao PAPI que foi 51 

aprovado para 2020-2023, condicionante à Deliberação CRH 254/21. O Secretário 52 

Executivo acha que poderá aumentar um pouco o valor, não alterando muito os 53 

valores para não modificar o PAPI já programado. A Vice-Presidente, também 54 

comenta que o projeto poderá ser feito em fases, dividindo-se assim o valor. 55 

Inicialmente foram indicadas três propostas para mudança da deliberação, mas a 56 

Vice-Presidente alerta que isso acarretaria muita alteração no PAPI, afetando 57 

também o prazo para o Relatório de Situação. Concluiu-se então que a deliberação 58 

ficaria como está e que para o próximo ano haveria uma reavaliação desses 59 

valores. O Presidente colocou em votação e foi aprovada por unanimidade. A Sra. 60 

Ondina Galerane, da Vigilância Sanitária - Secretaria de Estado da Saúde, 61 

pergunta sobre a recuperação de poços tubulares profundos, se seria financiável 62 

no FEHIDRO. O Secretário da CT-PGRH responde que acredita que o comitê deve 63 

aprovar, podendo regularizar esses poços, porque no Subpdc 6.1 consta sobre 64 

serviços ou obras que tem intervenção no corpo hídrico , e que contemplando esse 65 

projeto, estaria recuperando esse poço. Deliberação CBH-Pardo 303/21 - Aprova 66 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2021, ano base 2020, do Comitê da 67 

Bacia Hidrográfica do Pardo.  O Sr. Aécio Murakami, do DAEE/CBH-Pardo e 68 

Coordenador do Relatório, apresentou como foi feita a elaboração dos indicadores 69 

Demanda e Disponibilidade e Qualidade das Águas  no modelo simplificado, do 70 

Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, ano base 2020. Informou que tem 71 

alguns indicadores de vegetação, não é um indicador em si, mas foi 72 

complementado a partir de um inventário florestal realizado pela SIMA  em 2020 73 

e convidou a Vice-Presidente para apresentar os resultados dessa análise. A Vice-74 

Presidente então, destacando a importância de os prefeitos entrarem com projetos 75 

para fazer a recuperação da vegetação nativa nos municípios , relatou a situação 76 

da cobertura vegetal nativa na UGRHi 04.  Em seguida, o Secretário da CT-PGRH 77 

projetou o Plano de Ação e Plano de Investimento 2022 , citando a Deliberação 78 

CRH 254 de 21/07/21, que indica as faixas percentuais para aplicação anual dos 79 

recursos FEHIDRO e a previsão de recursos disponíveis para 2022. O Presidente 80 

coloca a deliberação para ser aprovada e não havendo questionamentos foi 81 

aprovada.  Deliberação CBH-Pardo 304/21 - Aprova Plano de Comunicação do 82 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. O Secretário Executivo discorreu sobre 83 

o Plano de Comunicação enfatizando que não é somente a comunicação com os 84 

membros, mas com a sociedade em geral , permitindo o fortalecimento 85 

institucional e aumento da visibilidade do Comitê.  Colocada em votação, a 86 

deliberação foi aprovada. Deliberação CBH-Pardo 305/21 - Aprova Plano de 87 

Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo. Novamente o Secretário 88 

Executivo apresenta o Plano de Capacitação comentando que além do objetivo de 89 

capacitação dos membros do Comitê para atuar na gestão participativa dos 90 

recursos hídricos na bacia, com base no PNRH, também visa a capacitação de 91 

elaboração dos projetos. Colocada em votação, a deliberação foi aprovada.  Em 92 

outros assuntos, o Secretário Executivo Adjunto informou sobre os programas em 93 

andamento que o DAEE está coordenando que é: Água é Vida, onde 25 municípios, 94 

sendo 6 do Pardo, estão sendo contemplados com poços artesianos e reservatórios. 95 

Outro programa é: Rios Vivos, que corresponde ao desassoreamento de nascentes , 96 

onde 9 municípios do Pardo são abastecidos com água superficial. 97 

Complementando o Secretário Executivo disse que, esses programas vêm de 98 
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encontro com a demanda do GAEMA referente a crise hídrica na região onde 99 

haverá uma audiência no próximo dia 10.  Em seguida, o Presidente comentou 100 

sobre a reunião ocorrida do CONESAN, onde foi aberta votação para vice -101 

presidente e o Presidente/Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos 102 

Penido, falou sobre a regionalização de saneamento básico.  Em seguida, foi 103 

encaminhada a reunião ao encerramento com a palavra de agradecimento de todos 104 

os membros da diretoria, dando por encerrada a 77ª Reunião Ordinária do CBH-105 

Pardo, cuja Ata foi por mim lavrada, Renato Crivellenti. Ribeirão Preto, 03 de 106 

dezembro de 2021. 107 


