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 DELIBERAÇÃO CBH/SMG nº  307/21   
 

 
“Cria Grupo de Trabalho de Gestão Hídrica – Guaíra, 
altera a Deliberação CBH/SMG n° 268/17 e dá outras 
providências”  

 
O Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande – CBH-SMG, no uso de suas atribuições legais e,  

Considerando as informações e a solicitação apresentadas no Ofício n° 079/2021 do Departamento de 
Esgoto e Água de Guaíra; 

Considerando que é atribuição do CBH-SMG a promoção da articulação entre instituições estaduais, 
municipais e usuários de recursos hídricos nas bacias hidrográficas da UGRHI 08; 

Considerando a urgência que a situação requer;  

Delibera: 

Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho de Gestão Hídrica - Guaíra cujos objetivos são definir e implantar 
ações de enfrentamento da escassez hídrica para o abastecimento público e demais usos no município de 
Guaíra. 

Art. 2º O Grupo de Trabalho, será coordenado pela Secretaria Executiva do CBH-SMG e será composto 
pelos seguintes membros: 

I. Representante do CBH-BPG 

II. Segmento Estado  

a) DAEE 
b) CETESB 
c) CATI 

III. Segmento Município 

a) Prefeitura Municipal de Guaíra 

b) DEAGUA 

IV. Sociedade Civil 

a) Sindicato Rural de Guaíra 

V. Usuários dos Recursos Hídricos das áreas de interesse   

Art. 3º O Grupo de Trabalho poderá solicitar apoio de outras instituições ou profissionais que possam 
colaborar na execução de suas atividades e atingimento de seus objetivos. 

Art. 4º O Grupo de Trabalho poderá se reunir a qualquer tempo desde que todos os seus membros sejam 
convidados e informados previamente da pauta, o local ou a modalidade e a data das reuniões. 

Art. 5º O Grupo de Trabalho criado pela Deliberação CBH/SMG n° 268/17, é renomeado como “Grupo de 
Trabalho de Gestão Hídrica - Franca”. 

Art. 6º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação do Diário Oficial do Estado. 

 

Franca, 24 de junho de 2021. 
   
 

Katiúscia de Paula Leonardo Mendes 
Presidente do CBH-SMG  


