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ATA 63ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH-SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE 1 
Ao trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 (quatorze horas), no Anfiteatro 2 

Walter Anawate da Uni- FACEF- Centro Universitário Municipal de Franca/Franca, com a presença de 36 3 

(trinta e seis) membros, entre titulares e suplentes, sendo 30 (trinta) no exercício de voto, a seguir 4 

discriminados: 1. Titular – Sindicato Rural de Guaíra, com direito a voto, 2. Suplente – CELAN, com direito a 5 

voto, 3. Titular – CIESP, com direito a voto, 4. Titular – Uni-FACEF, com direito a voto, 5. Titular – UNIFRAN, 6 

com direito a voto, 6. Titular – ABES, com direito a voto, 7. Titular – AESABESP, com direito a voto, 8.  7 

Suplente - Associação Paulo Duarte, com direito a voto, 8. Titular- S.O.S Sapucaí Mirim, com direito a voto, 8 

9. Suplente – Assoc. Proteção Ambiental Amigos do Rio Canoas, 10. Titular- Centro Paula Souza, com 9 

direito a voto, 11. Suplente – Centro Paula Souza, sem direito a voto, 12. Suplente - SABESP, com direito a 10 

voto, 13. Titular- UNESP, com direito a voto, 14. Titular- Diretoria de Ensino – Região de Franca, com direito 11 

a voto, 15. Suplente - DAEE, Secretaria Executiva, com direito a voto, 16. Titular – CETESB, com direito a 12 

voto, 17. Titular – SIMA, Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente, com direito a voto, 18. Titular – 13 

Direção Regional de Saúde XIII, com direito a voto, 19. Suplente – CDRS – Coordenadoria de 14 

Desenvolvimento Rural Sustentável, com direito a voto, 20. Titular – Fundação Florestal, com direito a 15 

voto, 21. Titular – Prefeitura Municipal de Batatais, com direito a voto, 22. Suplente - Prefeitura Municipal 16 

de Nuporanga, sem direito a voto, 23. Suplente – Prefeitura Municipal de Pedregulho, com direito a voto, 17 

24. Titular – Prefeitura Municipal de Aramina, com direito a voto, 25. Titular – Prefeitura Municipal de 18 

Guaíra, com direito a voto, 26. Titular – Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria, com direito a 19 

voto, 27. Suplente – Prefeitura Municipal de Rifaina, sem direito a voto, 28. Titular – Prefeitura Municipal 20 

de Ribeirão Corrente, com direito a voto, 29. Suplente – Prefeitura Municipal de Restinga, sem direito a 21 

voto, 30. Suplente – Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, com direito a voto, 31. Titular – Prefeitura 22 

Municipal de Guará, com direito a voto, 32. Suplente – Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, com 23 

direito a voto, 33. Titular – Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, com direito a voto, 34. Suplente 24 

– Prefeitura Municipal de Miguelópolis, sem direito a voto, 35. Titular – Prefeitura Municipal de Ituverava, 25 

com direto a voto, 36. Suplente – Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista, sem direito a voto,   26 

atendendo ao quórum exigido para início da reunião, presidente do CBH-SMG, dando boas-vindas e 27 

agradecendo a presença de todos, por se tratar da 1ª Reunião Plenária com os novos membros referente 28 

ao mandato 2019 à 2021 e fez o comunicado que houve mudanças na Secretaria Executiva e instalou-se a 29 

63ª Reunião Plenária Ordinária do CBH/SMG. Seguindo a ordem do dia, o presidente colocou em 30 

apreciação e discussão a ata da 62º Reunião Plenária. Colocou em votação a dispensa da leitura, sendo 31 

aprovada. Não havendo manifestações a ata da 62º Reunião Plenária foi aprovada sem considerações por 32 

todos os presentes. Seguindo para o primeiro item da pauta da reunião o presidente, dá início a discussão 33 

das deliberações, Minuta de Deliberação Ad Referendium CBH-SMG nº 284/19 “Aprova o Relatório de 34 

Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande 2019 – ano base 2018”,  com a 35 

palavra o representante da Sima que faz uma apresentação sobre o Relatório. Presidente, coloca esta 36 

deliberação em discussão e não havendo nenhuma manifestação, o mesmo a coloca em votação e não 37 

havendo manifestação, foi aprovado de maneira unânime. O representante da Uni-Facef expõe a todos 38 

sobre o Plano de Segurança da Água em um futuro próximo serão cobrados dos municípios e a 39 

administração deste plano poderá ser do CBH/SMG. Presidente coloca em pauta a Minuta Deliberação 40 

CBH-SMG nº 285/19 “Aprova a indicação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 41 

São Paulo – SIMA para ocupar a função de Secretária Executiva Adjunta do CBH-SMG”, com a palavra o 42 

secretário executivo adjunto representado pelo DAEE expondo na plenária que a nova secretaria seria 43 

composta como secretário executivo um representante do DAEE e como secretário executivo adjunto um 44 

representante da SIM. Presidente, coloca esta deliberação em discussão e não havendo nenhuma 45 

manifestação, o mesmo a coloca em votação e não havendo manifestação, foi aprovado de maneira 46 
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unânime. Presidente dando a sequência aos trabalhos sobre a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 286/19 47 

“Aprova o Plano de Aplicação da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 08 para o exercício de 48 

2019 e dá outras providências” com a palavra o novo secretário executivo adjunto com a apresentação 49 

detalhada desta deliberação. Presidente, coloca esta deliberação em discussão e não havendo nenhuma 50 

manifestação, o mesmo a coloca em votação e não havendo manifestação, foi aprovado de maneira 51 

unânime. Após colocou em votação a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 287/19 “Indica empreendimentos 52 

aprovados no âmbito do CBH-SMG para distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO – Fundo Estadual 53 

de Recursos Hídricos referente ao orçamento do exercício de 2019 e dá outras providências”, com a 54 

palavra o novo secretário executivo onde faz explicações sobre esta deliberação e passa a palavra ao 55 

secretário executivo adjunto para maiores esclarecimentos sobre os cinco pleitos relacionados ao Fehidro. 56 

Após apresentação o secretário executivo faz uma colocação dizendo que sobre o que foi apresentado vai 57 

bem de encontro com a escassez de água que o nosso planalto está caminhando para uma situação mais 58 

ou menos crítica e o investimento do DAEE visa o monitoramento mais preciso desta futura escassez de 59 

água. Presidente solicita ao secretário executivo adjunto explicações para o comitê sobre o orçamento 60 

liberado do DAEE referente a esta deliberação, coloca esta deliberação em discussão e não havendo 61 

nenhuma manifestação, o mesmo a coloca em votação e não havendo manifestação, foi aprovado de 62 

maneira unânime. Na sequência foi passado para a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 288/19 “Aprova 63 

critérios, diretrizes e procedimentos de distribuição dos recursos do FEHIDRO, os Programas e 64 

Subprogramas de Duração Continuada financiáveis no âmbito da UGRHI 08, referentes ao Saldo 65 

Remanescente 2019, e dá outras providências”, a palavra é passada ao secretário executivo que faz uma 66 

introdução desta deliberação e após a palavra é passada ao secretário executivo adjunto para 67 

detalhamento da mesma. O presidente solicita ao secretário executivo adjunto mais esclarecimentos sobre 68 

o valor total disponível para financiamento do Fehidro que está dentro do Plano do PDC que já foi 69 

aprovado anteriormente com suas limitações, o mesmo esclarece que tudo está dentro do Plano do PDC já 70 

aprovado anteriormente que a única providência que foi tomada foi distribuir os valores dentro deste PDC 71 

e sobre os prazos determinados nesta deliberação. O presidente coloca esta deliberação em plenária onde 72 

a representante da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente faz questionamento sobre o Plano de Ação 73 

de 2018/2019 com as suas metas ao secretário executivo adjunto se deverão ser deliberadas já que houve 74 

mudanças, o secretário por sua vez informa que as metas do Plano de Ação não foram mudadas sendo 75 

mantidas e não sendo necessário ser deliberadas novamente. O presente com a palavra questiona todos 76 

da plenária sobre esta deliberação se há dúvidas, o represente da Prefeitura Municipal de Aramina 77 

questiona o mesmo sobre o prazo inicial se mantem ou se poderá mudar, o presidente responde que o 78 

todos tem que se preocuparem com o prazo final e que este prazo inicial poderá ser adequado, o 79 

representante da Prefeitura Municipal de Guaíra colocando em plenária sugestões de novos prazos. 80 

Presidente, coloca esta deliberação em discussão e não havendo nenhuma manifestação, o mesmo a 81 

coloca em votação e não havendo manifestação, foi aprovado de maneira unânime. O presidente passa a 82 

palavra ao secretário executivo adjunto para apresentação da Planilha de Revisão do Plano de Bacias para 83 

ser feito o novo Plano de Ação e Investimento referente ao período de 2020 à 2027. O presidente pede a 84 

todos da plenária para apresentarem já que os mesmos dão início a nova gestão, após a palavra é voltada 85 

ao presidente onde faz uma breve apresentação do comitê aos novos membros e pede ao secretário 86 

executivo agradecer a antiga secretária executiva e ao representante da S.O.S Sapucaí Mirim pela 87 

dedicação durante o tempo exercido no CBH-SMG. 88 

Presidente faz agradecimentos e encerra a 63 º Reunião Plenária, da qual eu Reginaldo Antônio 89 

Branquinho Coelho, lavrei a presente Ata, ressaltando que a gravação em vídeo da 63 º Reunião Plenária, 90 

se encontra arquivada na sede da secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte integrante deste 91 

documento. Franca, 30 de julho de 2019.    92 


