
 

Ata da 71ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG 
 
Ao décimo dia do mês de maio de 2022, por meio de videoconferência, foi realizada a 71ª Reunião 
Plenária Ordinária do CBH-SMG, registrando-se a participação de 46 (quarenta e seis) pessoas, 
entre representantes dos municípios, das organizações civis, do Estado de São Paulo e convidados, 
conforme relação a seguir: Presentes – Sociedade Cívil: Sindicato Rural de Guaíra, Abrage, Uni-
Facef, Unifran, FE – Ituverava, Cocapec, Aerf, Celan, Aesabesp, Abes, S.O.S. Sapucaí Mirim, 
Associação de Proteção Ambiental Amigos do Rio Canoas, Engie. Estado: Centro Paula Souza, 
Sabesp, Unesp, DAEE/CBH-SMG, IPT, Cetesb, Sima, SAA/CDRS, FF – Fundação Florestal. 
Municípios: P.M. Batatais, P.M. Buritizal, P.M. Aramina, P.M. Guaíra, P.M. Ipuã,  P.M. Santo 
Antônio da Alegria, P.M. Cristais Paulista, P.M. Franca, P.M. Restinga, P.M. São José da Bela Vista, 
P.M. Nuporanga, P.M. Rifaina, P.M. Miguelópolis. Instituições com Ausência Justificada: 
Sabesp, P.M. Ribeirão. Instituições Convidadas: DAEE/ CBH-SMG, DAEE/CBH-BPG, Uni-Facef, 
Celan, P.M. Cristais Paulista, Sabesp, Instituto Ubá de Sustentabilidade. 1. Abertura. Confirmado 
o quórum, deu-se início a Reunião. A abertura da reunião foi realizada pelo Sec. Exec. Adj. do CBH-
SMG, que cumprimentou a todos e informou sobre os procedimentos da reunião por 
videoconferência e que seria gravada para posterior confecção da ata. 2. Discussão e aprovação 
da minuta da ata da 70ª Reunião Ordinária do CBH-SMG. O Sec. Exec. Adj. explicou tratar-se 
de minuta da ata da última reunião plenária, realizada no município de Franca/SP, e questionou aos 
membros sobre a necessidade de sua leitura. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra para 
discussão. Não havendo manifestações, submeteu a minuta de ata à votação, sendo aprovada sem 
alterações. 3. Informes da Secretaria do CBH-SMG. Sec. Exec. Adj. informou que: a)  Solicitou 
a inclusão da Minuta de Deliberação CBH-SMG nº 321/22. Após as explicações e apresentada a 
justificativa de inclusão, foi aberta a palavra para discussão. Não havendo manifestações, submeteu 
a inclusão da minuta de deliberação em votação sendo aprovada por unanimidade; b)  Programa 
Água é vida do DAEE, apresentou os objetivos e informou os municipios contemplados com ações 
do programa. c) FEHIDRO,  informou a assinatura de contratos e os municípios contemplados. d) 
Capacita SIGRH, informou sobre os objetivos do programa e a abertura de vagas para capacitação. 
4. Assuntos a Deliberar. 4.1. Minuta de Deliberação CBH-SMG nº 319/22. O Sec. Exec. Adj. 
informou que esta Deliberação trata dos recursos da cobrança, fez explicações sobre o balanço 
financeiro do último período e sobre os Anexos I, II e II. Após a apresentação do texto foi aberta a 
palavra para discussão. O representante do IPT questionou sobre o percentual das despesas de 
custeio referente aos anos anteriores. O Sec. Exec. Adj., mencionou que nos anos anteriores, essa 
porcentagem foi de 5% à 7% do total dos recursos, porém em 2022 a proposta prevê um percentual 
menor para despesas de custeio. Não havendo mais considerações, submeteu a minuta de 
deliberação à votação, a qual foi aprovada por unanimidade; 4.2. Minuta de Deliberação CBH-
SMG nº 320/22. Sec. Exec. Adj. passou a apresentar o conteúdo da Deliberação dizendo que esta 
indicação remete à Deliberação CBH/SMG nº 317/2021, a Deliberação CBH/SMG nº 319/2022 e a 
Deliberação CBH/SMG nº 316/2021. Destacou que as propostas passaram por todos os trâmites 
previstos na Deliberação CBH/SMG nº 317/2021. Apresentou a listra de projetos indicados 
conforme a fonte de recursos. Registrou-se que o projeto da FUNDAG, foi pré-indicado  pela CT-
PLAGRHI mas como foi sugerido uma mudança do seu objetivo, o mesmo ficará para o 2º pleito. O 
representante do IPT enfatizou sobre a importância da sala de situação e fez alguma sugestões. A 
presidente pediu a palavra questionando sobre o projeto do Município de São José da Bela Vista/SP 
que não constava na lista dos projetos aprovados e o Sec. Exec. Adj., posicionou que o projeto foi 
desclassificado em alguma etapa por não cumprir todos os requisitos mencionados na Deliberação 
CBH/SMG nº 317/2021 e que este projeto poderá dar entrada novamente no 2º pleito. Foi aberta a 
palavra para discussão. Não havendo manifestações,  submeteu a minuta de deliberação à votação, 
a qual foi aprovada por unanimidade. 4.3. Minuta de Deliberação CBH-SMG nº 321/22. O Sec. 
Exec. Adj. destacou que esta minuta remete à Deliberação CRH nº 246/2021, à Deliberação CRH 
nº 254/2021  e que a mesma faz-se necessária para a abertura do 2° período de recebimento de 
propostas do FEHIDRO. Explicou os Anexos I e II desta deliberação. Não havendo manifestações, 
o Sec. Exec. Adj. submeteu a minuta de deliberação à votação, a qual foi aprovada por 



 

unanimidade; 4.4. Minuta de Deliberação CBH-SMG nº 322/22. O Sec. Exec. Adj. relatou que foi 
levado em consideração nessa deliberação, o Plano de Bacia, a Deliberação CBH/SMG nº 246/21, 
a Deliberação CRH nº 254/21, a versão de fevereiro/2022 do MPO e a deliberação CBH/SMG nº 
321/22 que foi aprovada anteriormente. Lembrou que antes do pleito será realizada uma Oficina de 
Elaboração de Projetos. Na sequência apresentou detalhes sobre o conteúdo da deliberação. A 
palavra foi solicitada pela Sec. Exec. que sugeriu uma avaliação mais detalhada quanto à certidão 
de adimplência emitida pelo DAEE e a importância do tema. Após longa discussão ficou acordado 
que esta proposta seria inserida como inciso V no art. 19. Foi aberta a palavra para discussão. Não 
havendo manifestações, submeteu a minuta de deliberação à votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade sem as alterações sugeridas; 4.5. Minuta de Deliberação CBH- SMG n° 323/22. O 
Sec. Exec. Adj. informou detalhes sobre a Deliberação, explicou sobre o PROCOMITÊS, sobre os 
compromissos a serem cumpridos e a necessidade de dar plublicidade às informações geradas. 
Foi passada a palavra para a Sec. Exec. para explicações e solicitações ao Plenário sobre os 
Relatórios de Atividades 2021 e do Relatório de Trabalho 2022. O Sec. Exec. Adj. complementou 
explicando que alguns dos compromissos não realizados serão inseridos novamente no plano de 
trabalho atual. Foi aberta a palavra para discussão, não havendo manifestações, submeteu a 
minuta de deliberação à votação, a qual foi aprovada por unanimidade 4.6. Minuta de Deliberação 
CBH-SMG nº 324/22. O Sec. Exec. Adj. apresentou a justificativa e os detalhes do texto. Foi aberta 
a palavra para discussão e a escolha dos membros que irão compor este novo grupo de trabalho. 
Foram definidos como membros: Segmento do Estado: Unesp e Cetesb, Segmento Municipio: P.M. 
Cristais Paulista e P.M. Ipuã, Segmento Sociedade Cívil: S.O.S. Sapucai Mirim, Aerf e FE Ituverava. 
Não havendo  outras manifestações, o Sec. Exec. Adj. submeteu a minuta de deliberação à votação 
a qual foi aprovada por unanimidade. 5. Considerações finais e Assuntos Diversos. O Sec. Exec. 
Adj. Fez algumas considerações e foi aberta a palavra. O representante do S.O.S. Sapucaí Mirim 
fez consideraçõe sobre o curso de pós graduação em Gestão de Recursos Hídricos, parabenizou 
os envolvidos. A representante da FE Ituverava agradeceu a todos os membros e a secretaria 
executiva pelo excelente trabalho que vem sendo desempenhado. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 71ª Reunião Plenária 
Ordinária, da qual a Sec. Exec., lavrou a presente Ata, ressaltando que a gravação em vídeo da 
71º Reunião Plenária Ordinária, se encontra arquivada na sede da Secretaria executiva do CBH-
SMG, e faz parte integrante deste documento. Franca, 10 de maio de 2022.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


