
 

 

ATA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE - 2020 1 
Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 13h30 (treze horas e trinta 2 

minutos), na modalidade não presencial conforme Del. CRH AD REFERENDUM Nº 236 DE 18/05/20, com a 3 

presença de 30 (trinta) membros, entre titulares e suplentes, sendo (22 vinte e dois) no exercício de voto, a 4 

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

Rural de Franca, sem direito a voto, 3. Titular – CELAN, com direito a voto, 4. Suplente – ABRAGE, sem 6 

direito a voto, 5. Titular – AMCOA, com direito a voto, 6. Suplente – Única, sem direito a voto, 7. Titular – 7 

UNI-FACEF, com direito a voto, 8. Suplente – FAFRAM, sem direito a voto, 9. Titular – ABES, com direito a 8 

voto, 10.  Titular – Assoc. dos Engenheiros da Sabesp, com direito a voto, 11. Titular- Sind. Rural de 9 

Patrocínio Paulista, com direito a voto, 12. S.O.S Sapucaí Mirim, com direito a voto, 13. Suplente – Assoc. 10 

Proteção Ambiental Amigos Do Rio Canoas, sem direito a voto, 14. Titular – Centro Paula Souza, com 11 

direito a voto, 15. Titular – SABESP, com direito a voto, 16. Suplente – UNESP, com direito a voto, 17. 12 

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

Des. Rural Sustentável, sem direito a voto, 19. Titular – Fundação Florestal, com direito a voto, 20. 14 

Suplente – Fundação Florestal, sem direito a voto, 21. Titular – DAEE, com direito a voto, 22. Suplente – 15 

DAEE, sem direito a voto, 23. Titular – Prefeitura Municipal de Batatais, com direito a voto, 24. Suplente – 16 

Prefeitura Municipal de Igarapava, com direito a voto, 25. Titular – Prefeitura Municipal de Guaíra, com 17 

direto a voto, 26. Suplente – Prefeitura Municipal de Restinga, com direto a voto, 27. Titular – Prefeitura 18 

Municipal de Guará, com direito a voto, 28. Suplente – Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, com 19 

direito a voto, 29. Suplente – Prefeitura Municipal de Ituverava, com direito a voto, 30. Suplente – 20 

Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, com direto a voto. Estavam presentes ainda 06 (seis) convidados.  21 

Atendendo ao quórum exigido para início da reunião, o presidente do CBH-SMG, dando boas-vindas e 22 

agradecendo a presença de todos, instalou a 1ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH/SMG - 2020. 23 

Seguindo a ordem do dia, o presidente questiona ao plenário se existem observações sobre a ata 66ª 24 

Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG. Não havendo, coloca em discussão, não havendo manifestações, 25 

colocou em votação, foi aprovada de maneira unânime. Presidente passa a palavra ao secretário executivo 26 

adjunto para fazer os informes gerais. O secretário executivo adjunto faz algumas considerações sobre 27 

evento ocorrido em outubro e que marcou a conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto de 28 

São Joaquim da Barra. Fala das reuniões do GT-Crise Hídrica a respeito da situação das vazões na Bacia do 29 

Rio Canoas e as ações de gestão das demandas tomadas em conjunto com o DAEE e os usuários da bacia. 30 

Comenta que participou de reunião promovida pelo promotor de justiça do meio ambiente de Franca na 31 

qual tratou-se da possibilidade de ocupação da ocupação da bacia o que poderia implicar em efeitos no 32 

abastecimento de água de Franca. Com a palavra o representante da Sabesp que fala sobre a situação das 33 

bacias e suas vazões. Com a palavra o secretário executivo adjunto fala sobre a intenção do Fórum Paulista 34 

de Comitês avaliar a implantação de mais Salas de Situação para monitoramento 24 horas por dia das 35 

vazões e chuvas bem como a implantação de novas agências de bacias no estado. Faz considerações sobre 36 

a inclusão de assunto ou pedido de palavra pela CELAN e CTG em função do e-mail enviado pela última 37 

informando obras da PCH Anhanguera e alterações de vazão decorrentes deste fato. O presidente coloca 38 

em votação a inclusão deste assunto na pauta da reunião e a proposta é acatada pelo Plenário. Na 39 

sequência dos trabalhos o secretário executivo adjunto faz considerações sobre a Minuta Deliberação 40 

CBH/SMG nº 298/20 “Indica empreendimentos aprovados no âmbito do CBH-SMG para recebimento dos 41 

recursos financeiro do FEHIDRO – Fundo de Recursos Hídricos referente ao orçamento do exercício de 42 

2020 e dá outras providências”, explicando sobre o MPO, saldos remanescentes e os projetos que foram 43 

incluídos nesse saldo. Presidente faz explicações sobre esta deliberação e abre a discussão, não havendo a 44 

discussão, coloca em votação a Deliberação e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira 45 

unânime. Na sequência o presidente faz as considerações sobre a Deliberação CBH/SMG nº 299/20 que 46 

“Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande 2020 – 47 

ano base 2019” e passa a palavra ao secretário executivo adjunto que faz explicações sobre o Relatório de 48 

Situação referente ao ano 2020, falando sobre a evolução das demanda por recursos hídricos, 49 

saneamento, qualidade das águas, áreas de interesse especial tais como mananciais superficiais e aplicação 50 

dos recursos FEHIDRO nos últimos anos. Destaca como orientações para gestão a manutenção dos 51 



 

 

investimentos FEHIDRO conforme o plano de bacia e a otimização dos instrumentos de Gestão (Outorgas e 52 

Cobrança) com foco especial às áreas de interesse especial, áreas estas de possíveis conflitos pelas águas. 53 

Com a palavra o represente da UNI-FACEF que faz considerações sobre as outorgas apresentadas pelo 54 

secretário adjunto executivo. Com a palavra o represente do Centro Paula Souza que fala sobre o uso 55 

inadequado da água, afirmando que não se tem o controle de usos pelos agricultores e nem o 56 

monitoramento. O representante da Prefeitura Municipal de Batatais solicita ao secretário executivo 57 

adjunto mais explicações sobre o Relatório de Situação 2020 sobre o tema esgotamento sanitário. Com a 58 

palavra o secretário executivo adjunto que faz as devidas explicações solicitadas. Presidente abre a 59 

discussão desta deliberação e não havendo manifestações, coloca-a em votação e não havendo 60 

manifestação, foi aprovada de maneira unânime. Na sequência fez considerações sobre a Minuta 61 

Deliberação CBH/SMG nº 300/20 “Aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos membros do 62 

Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí Mirim/Grande – biênio 2021-2023”, a palavra é passada ao secretário 63 

executivo adjunto que apresenta o conteúdo da deliberação. Presidente faz explicações sobre esta 64 

deliberação e solicita a manifestação de interesse em compor a Comissão Eleitoral para o biênio 2021-65 

2023. Manifestam interesse a represente do Daee, prefeito do Município de Guaíra e o representante do 66 

Sindicato Rural de Patrocínio Paulista. Presidente coloca em votação a Deliberação já com a composição da 67 

Comissão e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime. A palavra foi passada ao 68 

representante da PCH Anhanguera que faz então explicações sobre as obras na PCH Anhanguera. 69 

Presidente volta a palavra aos membros desta plenária colocando em pauta essa discussão e não havendo 70 

nenhuma manifestação, a palavra é passada ao secretário executivo adjunto que fala sobre assuntos 71 

diversos. Presidente faz as suas considerações finais e agradecimentos. Não havendo manifestações, 72 

encerra-se a 1ª Reunião Plenária Extraordinária de 2020, da qual eu Reginaldo Antônio Branquinho Coelho, 73 

lavrei a presente Ata. Franca, 26 de novembro de 2020.    74 


