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Ao vigésimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 13:30 (treze horas e trinta
minutos), no Anfiteatro Walter Anawate da Uni- FACEF- Centro Universitário Municipal de Franca/Franca,
com a presença de 35 (trinta e cinco) membros, entre titulares e suplentes, sendo 28 (vinte e oito) no
exercício de voto, a seguir discriminados: 1. Edson Castro do Couto Rosa (Titular – Sindicato Rural de
Franca, com direito a voto), 2. Renato Massaro Sobrinho (Suplente – Sindicato Rural de Guaíra, sem direito
a voto), 3. Rosalía Rocha Lopes Agapito (Suplente – CELAN, com direito a voto), 4. César Figueiredo de
Mello Barros (Titular – FIESP, com direito a voto). 5. Marcos Eduardo Setti (Suplente – FIESP, sem direito a
voto). 6. Demétrius Barbosa de Freitas (Titular – UNICA, com direito a voto), 7. Felipe José dos Santos Silva
(Suplente – SIFAESP – sem direito a voto), 8. Célio Teodoro Campos Faleiros (Titular – CIESP, com direito a
voto), 9. João Baptista Comparini (Titular – Uni-FACEF, com direito a voto), 10 Coléte Fonseca (Suplente –
UNIFRAN, sem direito a voto), 11. Rosângela Kiyoko Jomori Bonichelli (Titular- FAFRAM, com direito a
voto), 12. Luciano Reami (Titular – ABES, com direito a voto), 13. Helieder Rosa Zanelli (Titular – AESABESP,
com direito a voto), 14. Ângela Maria Pimenta (Titular- Associação Paulo Duarte, com direito a voto), 15.
Célio Bertelli (Titular- S.O.S Sapucaí Mirim, com direito a voto), 16. Cláudio Ribeiro Sandoval (TitularCentro Paula Souza, com direito a voto), 17. Alex Henrique Veronez (Titular - SABESP, com direito a voto),
18. Pedro Geraldo Tosi (Titular- UNESP, com direito a voto), 19. Fernanda Borges Neto (Titular- Diretoria
de Ensino – Região de Franca, com direito a voto), 20. Irene Sabatino Pereira Niccioli (Titular - DAEE,
Secretaria Executiva, com direito a voto), 21. Reginaldo A. Branquinho Coelho (Suplente – DAEE, Secretário
Adjunto, sem direito a voto), 22. Heris Luiz Cordeiro Rocha (Titular- CBRN, com direito a voto), 23.
Alessandro Palma (Titular – CETESB, com direito a voto), 24. Carmem Maria Abud (Suplente – Direção
Regional de Saúde XIII, com direito a voto), 25. Márcio de Figueiredo Andrade (Titular - Secretaria de
Estado de Agricultura e Abastecimento, com direito a voto) 26. Antônio Pontalti (Titular – Fundação
Florestal, com direito a voto), 27. Dalva Aparecida Pierazo Rodrigues (Titular – Prefeitura Municipal de
Aramina, com direito a voto), 28. Mateus George Silva (Suplente - Prefeitura Municipal de Igarapava, sem
direito a voto), 29. Lucas Froner de Oliveira Silva (Titular – Prefeitura Municipal de Guaíra, com direito a
voto), 30. Gustavo Ferreira (Suplente – Prefeitura Municipal de Ipuã, sem direito a voto), 31. Katiúscia de
Paula Leonardo (Titular – Prefeitura Municipal de Cristais Paulista, com direito a voto), 32. Fernanda
Figueiredo (Suplente – Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, com direito a voto), 33. Vinícius Magno
Filgueira (Titular – Prefeitura Municipal de Guará, com direito a voto), 34. Marcelo de Paula Mian
(Suplente – Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, com direito a voto), 35. Eliana dos Santos Ronca
(Titular – Prefeitura Municipal de Ituverava, com direito a voto), atendendo ao quórum exigido para início
da reunião Célio Bertelli, vice-presidente do CBH-SMG, dando boas-vindas e agradecendo a presença de
todos, instalou-se a 62ª Reunião Plenária Ordinária do CBH/SMG. Seguindo a ordem do dia, o presidente
colocou em apreciação e discussão a ata da 61º Reunião Plenária. Colocou em votação a dispensa da
leitura, argumentando que a mesma foi encaminhada com antecedência, por email, a todos os membros
da Plenária. A dispensa da leitura foi aprovada. Não havendo manifestações a ata da 61º Reunião Plenária
foi aprovada sem considerações por todos os presentes. Seguindo para o segundo item da pauta da
reunião, o senhor Célio Bertelli, passou as Informações da Secretaria Executiva. Informou que aconteceu
no dia 22 de março em Franca a apresentação do Dia Mundial da Água com o tema: Reflexão sobre Dia
Mundial da Água em parceria com a faculdade: Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” Unesp; neste evento foi apresentado por Jorge Carvalho, representante da SIMA que faz parte do comitê
de bacias, palestra a respeito dos temas: O que é comitê? Os conceitos básicos; as legislações e o relatório
de situação. Célio Bertelli, vice-presidente apresentou de maneira simplificada: A formação do comitê ao
longo dos anos e o que ele trouxe de qualidade ambiental e formação de massa crítica para a nossa bacia.
Na sequência o vice-presidente informou que será realizado no 04 de abril o III Seminário de Recursos
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Hídricos na faculdade: Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” – Unesp, Anfiteatro I, este
seminário tem a 1º etapa no período da manhã com uma palestra com o Coordenador de Recursos
Hídricos Sr. Ruí Brasil e na 2ª etapa apresentações dos trabalhos científicos ligados ao recorte da bacia dos
universitários do campus. Em 24 de agosto será realizado o Encontro do Plano Nacional das Espécies
Ameaçadas de Peixes que são do sistema Mogi, Pardo, Sapucaí Mirim/Grande. O CBH-SMG foi inserido
neste programa nacional através do ICMBIO, Ministério do Meio Ambiente, sendo nomeado por decreto,
com assento em Câmara Técnica por nomeação e por edital do Ministério do Meio Ambiente. O evento
será na cidade de Ibiraci, na Usina Marechal Mascarenhas de Morais, onde haverão discussões do plano
de ação nacional. É passada a palavra para a Irene, secretária executiva, que faz cumprimentos a todos e
traz informações sobre o andamento dos trabalhos das câmaras técnicas. O GT do Bagres que foi criado
anteriormente, realizou duas reuniões durante o ano de 2018 que durante o desenvolvimento desta
reunião será apresentado a todos o trabalho e algumas considerações. Informou que a Câmara Técnica de
Planejamento e Gerenciamento se reuniu dentro do cronograma estabelecido pela deliberação de
critérios do Fehidro para avaliação dos projetos, em um primeiro momento para serem passadas as
considerações e as solicitações de adequações às projetos. Informou que a Câmara Técnica de Educação
Ambiental ainda não se reuniu neste, mas está em contato com a CIEIA que é uma Comissão Interestadual
de Educação Ambiental criada pela Secretaria de Meio Ambiente a nível estadual. Informou que o Comitê
está atento também ao plano de ação do Comitê do Grande, tendo participado do planejamento das
ações do grande para integrar as ações do CBH-SMG com o estado e a Bacia do Grande, trabalhando de
forma homogênea. Foi passada a palavra para o Célio Bertelli, vice-presidente, que solicitou, antes de
seguir para o item deliberações, a presença da Sra. Rosangela, FAFRAM, para uma apresentação rápida do
Projeto Elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental do CBH-SMG. João Comparini, Uni-Facef
questiona o não recebimento do e-mail com o questionário referente ao Projeto: Elaboração do Plano
Diretor de Educação Ambiental do CBH-SMG, apresentado pela Rosangela, FAFRAM. Irene, secretária
executiva, responde que foi encaminhado também o e-mail questionado pela secretaria executiva do
comitê, mas João Comparini, Uni-Facef alega não ter recebido e Irene, secretária executiva propõe enviar
novamente o e-mail questionado a todos os membros do comitê. Célio Bertelli, vice-presidente, dá início a
discussão das deliberações, Minuta de Deliberação CBH-SMG nº 279/18 “Cria o Grupo de Trabalho –
Enquadramento e dá outras providências”. Irene, secretaria executiva, faz a justificativa desta deliberação,
fala que o grupo foi criado anteriormente por deliberação e que o mesmo se reuniu duas vezes ocasiões
nas quais se chegou ao entendimento de que o nome dado a este grupo “GT-Bagres” não estava
adequado uma vez que as discussões sobre enquadramento não deveriam ser realizadas direcionadas
somente para o curso do Bagres sem que antes fosse realizado um estudo definindo as prioridades do
enquadramento. Sendo assim o grupo definiu por renomear o grupo “GT Enquadramento”, realizar
estudos na bacia como todo e definir prioridades de enquadramento, analisar a necessidade de redes de
monitoramento qualitativo e quantitativo para subsidiar esse enquadramento ou reenquadramento e
revogar a deliberação que criou o “Grupo de Trabalho: GT dos Bagres”, propondo o texto que está na
Deliberação nº 279/19. Célio Bertelli, vice-presidente, coloca esta deliberação em discussão aos membros
da plenária, não havendo nenhuma oposição, dando continuidade aos trabalhos o mesmo coloca-se em
votação a Deliberação nº 279/19 a criação do “Grupo de Trabalho de Enquadramento e dá outras
providências” e não havendo manifestação, foi aprovado de maneira unânime. Irene, secretária executiva
foi questionada por membro da plenária sobre a composição dos membros do GT - Enquadramento, a
mesma responde que a composição do GT foi definida nas reuniões setoriais e Vinícius, PM. Guará
questiona a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 282/19 se o art. 7º foi definida então o “Grupo de Trabalho
de Enquadramento” Irene, secretária executiva confirma que sim. Célio Bertelli, vice-presidente coloca em
pauta a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 280/19 “Aprova o Plano Anual de aplicação e Plano Anual das
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Despesas de Custeio dos recursos da cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 08 para o exercício
de 2019 e dá outras providências”. Irene, secretária executiva faz apresentação e explicações sobre o
“Plano Anual de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso da Água para o Exercício de 2019 na UGRHI
08”. João Comparini, Uni-Facef, questiona sobre o Anexo I os valores correspondentes aos itens: 1 e 2 a e
Irene, secretária executiva, fez suas explicações. Alex, Sabesp pergunta a Irene, secretária executiva, sobre
as contas da cobrança e dos royalties energéticos, se ambas são juntas ou separadas? Irene, secretaria
executiva responde que são totalmente separadas. Alex, Sabesp pergunta qual seria a porcentagem para
os royalties energéticos? Irene, secretaria executiva responde que a última foi de 2,3%. Alex, Sabesp diz
que quando foi implantada a cobrança, o medo seria que cada vez mais os recursos dos royalties
pudessem diminuir e afirma que isto está se concretizando. Vinícius, PM. De Guaíra questiona sobre o
planejamento que é colocado em orçamento nos municípios sobre a cobrança da água à liberação deste
dinheiro. Irene, secretária executiva responde que este dinheiro vai estar disponível. João Comparini, UniFacef questiona sobre as verbas da cobrança e do Fehidro. Irene, secretária executiva responde que as
verbas são distintas sendo que o Fehidro trabalha com verba em caixa e a cobrança não. Vinícius, PM de
Guaíra questiona sobre o planejamento, orçamento e destinação de verbas Fehidro. Reginaldo, Daee
reponde que entre a aprovação dos projetos em plenária e a liberação de verbas que existe uma longa
etapa até a assinatura do contrato e que a verba vai estar na conta sendo liberado ano a ano para quando
for usado. Vinícius, PM de Guaíra diz que entende o procedimento, porém se torna difícil justificar no
tribunal de contas quando existe um projeto que consta em orçamento, porém não há verba destinada
com liberação imediata. Reginaldo, Daee diz que contrato só é assinado quando tem dinheiro em caixa,
mas o questionamento é que pode se deliberar em cima disso, pois o prazo de assinatura do contrato
pode variar de um a dois anos e assinatura se daria com o dinheiro em caixa. Leandro Pitta, PM de
Aramina, questiona sobre o projeto aprovado pelo Fehidro onde teve um desconto, pergunta se o valor
descontado irá voltar para o comitê no próximo ano. Irene, secretária executiva responde que se este
projeto foi aprovado pela compensação financeira, este desconto volta sim, mas através do fundo da
compensação financeira e se for da cobrança, volta através da cobrança para o próximo ano. Aproveita
para fazer apresentação do Anexo III “Memória de Cálculo de Investimento” que fala dos balanços que
voltam os valores da diferença para o fundo. Irene, secretária executiva propõe realizar alterações na
emenda desta deliberação, porque revendo o texto, chegou à conclusão que ficaria melhor a troca da
ementa para “Aprova o plano de aplicação da cobrança pelo o uso da água no âmbito da UGRHI 08 para o
exercício 2019 dá outras providências”. Faz explicações do porque o Anexo III estar ausente, dizendo que o
mesmo foi deliberado em 2018, mas não houve nenhum trâmite com os empreendimentos de 2018, por
este motivo que não está sendo aprovado este anexo. Célio Bertelli, vice-presidente dando a sequência
aos trabalhos sobre a Minuta Deliberação nº 280 colocando a proposta da troca do texto da ementa
“Aprova o plano de aplicação da cobrança pelo o uso da água no âmbito da UGRHI 08 para o exercício
2019 dá outras providências” em votação e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime.
Após colocou em votação a Minuta Deliberação nº 280 como um todo já com a alteração da ementa
aprovada e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime. Na sequência foi passado para
a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 281/19 “Referenda composição da Plenária e da Diretoria Colegiado do
Comitê da Bacia Hidrográfica Sapucai Mirim/ Grande para o exercício de 01 de abril de 2019 a 31 de março
de 2021 e dá outras providências”. Irene, secretária executiva fala sobre esta deliberação dizendo que a
mesma referenda as reuniões setoriais que já aconteceram. Destaca a Diretoria Colegiada dentro do setor
dos municípios escolheram a presidência que continua com a Prefeitura Municipal de Batatais, o vicepresidente ficou com o Sindicato de Guaíra representado pelo Renato aqui presente, a secretária
executiva permanece com o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Célio, vice-presidente dá
sequencia aos trabalhos falando o que foi apresentado, o segmento da sociedade civil, o segmento do
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estado e o segmento dos municípios que dentro das reuniões setoriais indicaram os seus representantes.
A Deliberação nº 281/19 “Referenda composição da Plenária e da Diretoria Colegiado do Comitê da Bacia
Hidrográfica Sapucai Mirim/Grande para o exercício de 01 de abril de 2019 a 31 de março de 2021 e dá
outras providências”, tanto do segmento da sociedade civil como do estado e do município e como a
presidência e pergunta se alguém tem alguma colocação a fazer. Reginaldo, DAEE pergunta se quando não
tem suplemente, fica o mesmo do titular. Irene, secretária executiva responde que o estatuto prevê que o
titular ele pode fazer a indicação do seu suplente, o Art.1, Inciso III, o item B a Uni-Facef ficou sem
suplente, no caso a titularidade ela pode indicar qualquer outra universidade, instituto de ensino superior
para compor a questão desta suplência, Fabiana, PM de Guará indicou a Universidade de São Joaquim da
Barra. Irene, secretária executiva pergunta ao João Comparini, Uni-Facef se ela poderá fazer o convite para
a suplência em branco, o mesmo confirma que sim. Célio, vice-presidente dando continuidade pôs a
deliberação em votação e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime. Na sequencia a
Minuta Deliberação CBH-SMG nº 282/19 “Referenda composição das Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalhos do Comite da Bacia Hidrográfica Sapucai Mirim/Grande o exercício de 01 de abril de 2019 a 31
de março de 2021 e dá outras providências” cada segmento da sociedade civil, municípios e órgãos do
estado participaram para a composição das câmaras técnicas e de maneira setorial já foi realizada a
votação e está aqui na plenária somente para fazer o referendo em votação e não havendo manifestação,
foi aprovada de maneira unânime. Irene, secretária executiva, faz algumas considerações finais
agradecendo o apoio de todos, fala sobre o envio pela secretaria executiva do Certificado de Participação
a todos os membros da plenária e as câmaras técnicas para o biênio de 2017 a 2019, agradece o empenho
de todos e solicita a participação de todos na nova gestão que inicia em 01 de abril de 2019 e vai até 31 de
março de 2021. Vinicius, PM de Guará pediu a palavra para expor um problema de seu município para os
membros da plenária para obter ajuda na resolução da questão. Célio, vice-presidente respondeu sobre o
problema exposto indicando uma gestão para resolução do problema. Alessandro, Cetesb também faz as
suas considerações sobre o problema exposto pelo Vinicius, PM de Guará. Alex, Sabesp pergunta a Irene,
secretária executiva se tem algum representante o CRH do comitê? Irene, secretária executiva responde
que sim e se desculpa por não ter comentado na deliberação, o João Baptista, PM de Santo Antônio da
Alegria está representando o Conselho Estadual e a Dalva, PM de Aramina está representando o Conesan.
Alex, Sabesp pede para João Baptista, PM de Santo Antonio da Alegria sobre o possível corte falado dos
royalties enérgicos solicitando uma atenção do Comitê e do Conselho Estadual para tentar manter os
royalties para a movimentação se não vai ficar somente o da cobrança. João Baptista, PM de Santo
Antônio da Alegria responde que irá falar com os demais comitês para juntos pensarem em uma solução
para o questionado. Foi aberta a palavra a todos para agradecimentos e comunicados de cursos e
exposições. Célio, vice-presidente faz agradecimentos em nome do José Luís, presidente que estava
ausente por motivo de doença e deseja sucesso a todos da nova gestão. Desta forma Célio Bertelli, vicepresidente, encerrou a 62 º Reunião Plenária, da qual eu Irene Sabatino Pereira Niccioli, lavrei a presente
Ata, ressaltando que a gravação em vídeo da 62 º Reunião Plenária, se encontra arquivada na sede da
secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte integrante deste documento. Franca, 29 de março de 2019.

