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Ata da 68ª Reunião Ordinária, realizada por videoconferência, em 25/03/2021 – Foi realizada na 1 

modalidade não presencial conforme Del. CRH Ad. Referendum Nº 236 de 18/05/20. 2 

Ao vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 13h30 (treze horas e trinta 3 

minutos) por meio de videoconferência, foi realizada a 68ª Reunião Ordinária do CBH-SMG, registrando-se 4 

a participação de 46 (quarenta e seis) pessoas, entre representantes da sociedade civil, estado, município e 5 

convidados. Presentes: 33 (trinta e três) membros entre titulares e suplentes, sendo (24 vinte e quatro) no 6 

exercício de voto, a seguir discriminados: 1. Titular – Renato Massaro Sobrinho (Sindicato Rural de Guaíra), 7 

com direito a voto, 2. Suplente – Edson Castro do Couto Rosa (Sindicato Rural de Franca), sem direito a 8 

voto, 3. Titular – Rosalía Rocha Lopes Agapito (CELAN), com direito a voto, 4. Suplente – Norberto Castro 9 

Vianna (ABRAGE), sem direito a voto, 5. Titular – Marcos Eduardo Setti (AMCOA), com direito a voto, 6. 10 

Suplente - Demétrius Barbosa de Freitas (ÚNICA), com direito a voto, 7. Titular – Héber Pereira Júnior 11 

(CIESP), com direito a voto, 8. Titular – João Baptista Comparini (UNI-FACEF), com direito a voto, 9. Titular – 12 

Colete Fonseca (UNIFRAN), com direito a voto, 10. Suplente – Rosângela Kiyoko Jomori Bonichelli 13 

(FAFRAN), sem direito a voto, 11. Titular: Helieder Rosa Zanelli (AESABESP), com direito a voto, 12. Titular – 14 

Célio Bertelli (S.O.S Sapucaí Mirim), com direito a voto, 13. Suplente – Ricardo Faleiros de Sousa (Assoc. 15 

Proteção Ambiental Amigos Do Rio Canoas), sem direito a voto, 14. Titular – Cláudio Ribeiro Sandoval 16 

(Centro Paula Souza), com direito a voto, 15. Titular – Alex Henrique Veronez (SABESP), com direito a voto, 17 

16. Suplente – Pedro Geraldo Saadi Tosi (UNESP), com direito a voto, 17. Titular – Viviane de Sousa Peres 18 

(DAEE), com direito a voto, 18. Titular – Jorge Augusto de Carvalho Santos (SIMA), com direito a voto, 19. 19 

Suplente – José Luiz Albuquerque Filho (IPT), sem direito a voto, 20. Titular – Márcio de Figueiredo 20 

Andrade (CDRS), com direito a voto, 21. Titular – Arthur Andrade Garcia (Fundação Florestal), com direito a 21 

voto, 22. Titular – Felipe José Sasso (P.M. de Batatais), com direito a voto, 23. Suplente – Adriano José 22 

Janólio, (P.M. de Nuporanga), sem direito a voto, 24. Suplente – Leandro Burrego (P.M. de Igarapava), com 23 

direito a voto, 25. Titular – Lucas Froner de Oliveira Silva de Guaíra (P.M. de Guaíra), com direto a voto, 26. 24 

Titular – Rafaela Freiria de Paula Germari (P.M. Santo Antônio da Alegria), com direito a voto, 27. Titular – 25 

Maria Helena Pinheiro (P.M. de Ribeirão Corrente), com direto a voto, 28. Titular – Éder Silveira Brazão 26 

(P.M. de Franca), com direito a voto, 29. Suplente – Katiúscia de Paula Leonardo Mendes (P.M. de Cristais 27 

Paulista), sem direito a voto, 30. Titular – Regina Cristina Silva (P.M. de Ituverava), com direito a voto, 31. 28 

Suplente - Alicério Donizete Berteli das Chagas (P.M. de São José da Bela Vista), sem direito a voto, 32. 29 

Titular – Laís Araújo de Paula (P.M. de Guará), com direito a voto, 33. Suplente – Rafael Gonçalves 30 

Pascoalini (P.M. de Patrocínio Paulista), sem direito a voto. Registrados por meio de manifestação de 31 

presença realizada no chat da plataforma de videoconferência utilizada. 1. Abertura. A convocação e a 32 

pauta da reunião foram enviadas aos membros do CBH-SMG por meio de mensagem eletrônica em 33 

12/03/2021. A abertura foi realizada pelo Sr. Renato Massaro Sobrinho, vice-presidente do CBH-SMG, e 34 

informou sobre os procedimentos da reunião por videoconferência e que seria gravada. Atendendo ao 35 

quórum exigido para início da reunião, instalou-se a 68ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG. 2. 36 

Aprovação da Ata. Seguindo a ordem do dia, o Sr. Renato Massaro apresentou a ata da última reunião 67ª 37 

Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG e questionou aos membros sobre a necessidade de sua leitura. 38 

Dispensada a leitura, foi aberta a palavra para discussão. Não havendo, o Sr. Renato Massaro submeteu a 39 

minuta da ata à votação, sendo aprovada sem alterações. 3. Informes. Sr. Jorge de Carvalho, secretário 40 

executivo adjunto do CBH-SMG, explicou alguns projetos do Fehidro que estão em andamento e 41 

necessitam de documentos complementares já solicitados e que ainda não foram encaminhados. O Sr. 42 

Felipe Sasso (P.M. de Batatais), solicitou ao Sr. Jorge de Carvalho maiores esclarecimentos sobre esses 43 

prazos informados e o mesmo os fez. 4. Assuntos a deliberar. Na sequência, o Sr. Renato Massaro passa 44 

para as deliberações a serem referendadas: a) Deliberação CBH-SMG nº 303/21, de 25/03/2021 “Aprova o 45 

Plano Diretor de Educação Ambiental do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande – PDEA CBH-46 

SMG- e dá outras providências”. O Sr. Jorge de Carvalho pediu a Sra. Rosângela Jomori que apresentasse 47 

aos membros a deliberação. Posteriormente o Sr. Jorge de Carvalho solicita a Sra. Rosângela Jomori mais 48 

detalhes de um tópico para esclarecimento de dúvidas do Sr. Ricardo Lima. O Sr. João Comparini sugere 49 
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que, em cada reunião fosse apresentado em detalhes cada tópico. Posteriormente a palavra é solicitada 50 

pelo Sr. Célio Bertelli fazendo elogios ao apresentado. A palavra segue para o Sr. José Luiz questionando 51 

sobre o rankin dos municípios, e o levantamento que foi realizado no plano diretor. A Sra. Rosângela 52 

Jomori fez as devidas explicações. A Sra. Katiúscia pede a palavra questionando sobre a coleta dos dados. A 53 

Sra. Rosângela Jomori escalrece. A palavra é passada para o Sr. Jorge de Carvalho que faz mais algumas 54 

apresentações sobre esta deliberação. Na sequência o Sr. João Comparini aponta partes desta minuta que 55 

deverá ser mudada e junto o Sr. Célio Bertelli também faz as suas considerações. Posteriormente aos 56 

esclarecimentos sobre os conteúdos desta deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos 57 

presentes. Não havendo manifestações, o Sr. Renato Massaro colocou a minuta em votação, a qual foi 58 

aprovada por unanimidade. b) Deliberação CBH-SMG nº 304/21, de 25/03/2021 “Aprova o Relatório de 59 

Trabalho – ANO 2020 e o Plano de Trabalho – ANO 2021 – do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-60 

Mirim/Grande no âmbito do PROCOMITÊS e dá outras providências”. O Sr. Renato Massaro passa a palavra 61 

ao Sr. Jorge de Carvalho que fez explicações sobre esta deliberação aos membros. A palavra é voltada ao 62 

Sr. Renato Massaro que colocou em votação essa deliberação. A Sra. Katiúscia solicitou a palavra sugerindo 63 

aos membros, a criação de um comitê voltado as nascentes dos rios e a pulverização. O Sr. Jorge de 64 

Carvalho dá maiores informações sobre a criação deste Grupo de Trabalho voltado para o assunto 65 

mencionado acima. Os Srs. João Comparini e José Luiz apoiaram com a criação deste Grupo de Trabalho. O 66 

Sr. Ricardo Lima também fez as suas considerações sobre esta criação.  Voltado a palavra para o Sr. Jorge 67 

de Carvalho o mesmo diz que dará o início a criação do grupo de trabalho solicitado. Posteriormente aos 68 

esclarecimentos sobre os conteúdos desta deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos 69 

presentes. Não havendo manifestações, o Sr. Renato Massaro colocou a minuta em votação, a qual foi 70 

aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG nº 305/21, de 25/03/2021 “Aprova a composição da 71 

Plenária e da Diretoria Colegiada do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande para o biênio 72 

março 2021 a março de 2023 e dá outras providências”. Dando continuidade o Sr. Renato Massaro passa 73 

em seguida a palavra para o Sr. Jorge de Carvalho que fez explicações sobre esta deliberação, solicita dos 74 

membros manifestações para representação dos conselhos do CRH e do CONESAN. A palavra foi pedida 75 

pela Sra. Katiúscia que solicitou sua representação no conselho do CRH que foi concedida, juntamente com 76 

a representação do conselho do CONESAN pela P.M. de Ituverava. Em seguida o Sr. Jorge de Carvalho 77 

continuou as explicações sobre a deliberação, ao fim, foi aberta a palavra para manifestações dos 78 

presentes. Não havendo manifestações, o Sr. Renato Massaro colocou a minuta em votação, a qual foi 79 

aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG nº 306/21, de 25/03/2021 “Aprova a composição 80 

das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos do Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucaí-Mirim/Grande para 81 

o biênio março 2021 a março de 2023 e dá outras providências”. O Sr. Renato Massaro fez apresentação 82 

desta deliberação e passa a palavra ao Sr. Jorge de Carvalho que fez explicações pertinentes. 83 

Posteriormente aos esclarecimentos sobre os conteúdos desta deliberação, foi aberta a palavra para 84 

manifestações dos presentes. Não havendo manifestações, o Sr. Renato Massaro colocou a minuta em 85 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 86 

5. Considerações finais. O Sr. Renato Massaro vice-presidente em exercício do CBH-SMG agradeceu a 87 

presença e a participação de todos, parabenizou pelo trabalho realizado e decisões tomadas, deu boas 88 

vinda aos novos membros do novo biênio, após passou a palavra para o Sr. Alex Veronez representante da 89 

Sabesp para alertar sobre o baixo nível de chuva na região. O Sr. Jorge de Carvalho informou a todos os 90 

membros que já existe neste comitê, um o Grupo de Trabalho voltado para Gestão Hídrica para trabalhar 91 

sobre a falta de água. Dando continuidade Rosângela Jomori agradeceu a todos os membros a sua 92 

indicação como vice-presidente deste comitê no novo biênio. 93 

6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Renato Massaro agradeceu a presença de todos e não 94 

havendo manifestações, encerra-se a 68ª Reunião Plenária, da qual eu Reginaldo Antônio Branquinho 95 

Coelho, lavrei a presente Ata, ressaltando que a gravação em vídeo da 68º Reunião Plenária, se encontra 96 

arquivada na sede da secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte integrante deste documento. Franca, 97 

25 de março de 2021.    98 


