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ATA 62ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH-SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE
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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, com a
presença de 35 membros, entre titulares e suplentes, sendo 28 no exercício de voto, a seguir
discriminados: 1. Sindicato Rural de Franca, 2. Sindicato Rural de Guaíra, 3. CELAN, 4. FIESP, 5. AMCOA, 6.
ÚNICA, 7. SIFAESP, 8. CIESP, 9. Uni-FACEF, 10. UNIFRAN, 11. FAFRAM, 12. ABES, 13. AESABESP, 14. APD, 15.
S.O.S Sapucaí Mirim, 16. Centro Paula Souza, 17. SABESP, 18. UNESP, 19. Diretoria de Ensino – Região de
Franca, 20. DAEE (dois representantes), 21. CBRN, 22. CETESB, 23. Direção Regional de Saúde XIII, 24.
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, 25. Fundação Florestal, 26. PM. Aramina, 27. PM.
Igarapava, 28. PM. Guaíra, 29 PM. Ipuã, 30. PM. Cristais Paulista, 31. PM. Ribeirão Corrente, 32. PM. Guará,
33. PM. São Joaquim da Barra, 34. PM. Ituverava, atendendo ao quórum exigido para início da reunião o
vice-presidente, dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos, instalou a 62ª Reunião Plenária
Ordinária do CBH/SMG. Seguindo a ordem do dia, o vice-presidente colocou em apreciação e discussão a
ata da 61º Reunião Plenária. Colocou em votação a dispensa da leitura. A dispensa da leitura foi aprovada.
Não havendo manifestações a ata da 61º Reunião Plenária foi aprovada sem considerações. Seguindo a
pauta da reunião, o vice-presidente 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, abordando detalhes do evento.
Na sequência o vice-presidente informou que será realizado em 04 de abril o III Seminário de Recursos
Hídricos na faculdade: Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho” – Unesp, Anfiteatro I. 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 na cidade de Ibiraci, na Usina Marechal Mascarenhas de
Morais, onde haverão discussões do plano de ação nacional. É passada a palavra para a secretária
executiva, que faz cumprimentos a todos e traz informações sobre o andamento dos trabalhos das
câmaras técnicas. Informou que o GT-Bagres realizou duas reuniões durante o ano de 2018, a Câmara
Técnica de Planejamento e Gerenciamento se reuniu dentro do cronograma estabelecido pela deliberação
de critérios do Fehidro para avaliação dos projetos. Informou que a Câmara Técnica de Educação
Ambiental ainda não se reuniu. Informou que o Comitê tem participado do planejamento das ações do
CBH-GRANDE para integrar as ações do CBH-SMG com o estado e a Bacia do Grande. Foi passada a palavra
para o vice-presidente, que solicitou, antes de seguir para o item deliberações, a presença da
representante da FAFRAM, para uma apresentação do Projeto Elaboração do Plano Diretor de Educação
Ambiental do CBH-SMG. O representante da Uni-Facef questiona o não recebimento do e-mail com o
questionário e a secretária executiva propõe enviar novamente o e-mail. O 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”. A secretaria executiva faz a justificativa desta deliberação,
explicando que o próprio grupo definiu por renomear o grupo “GT Enquadramento”, e propor uma agenda
que vise 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 anterior que criou o GT dos Bagres. O vice-presidente coloca
esta deliberação em discussão aos membros da plenária, não havendo nenhuma oposição a mesma foi
aprovada. Em pauta a Minuta Deliberação CBH-SMG nº 280/19 “Aprova o Plano Anual de aplicação e Plano
Anual das 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”. A 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”. Após questionamentos e discussões a secretária executiva propõe realizar alterações na emenda
desta deliberação, que ficaria “Aprova o plano de aplicação da cobrança pelo o uso da água no âmbito da
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UGRHI 08 para o exercício 2019 dá outras providências”. O vice-presidente coloca 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 já com a alteração da ementa
aprovada e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime. Na sequência 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”. A secretária executiva fala sobre a Deliberação dizendo que a mesma
referenda as reuniões setoriais que já aconteceram. Após questionamentos e discussões o vice-presidente
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” não havendo manifestação após as explicações, foi
aprovada de maneira unânime. A secretária executiva faz algumas considerações finais agradecendo o
apoio de todos. Aberta a palavra ao Plenário o representante da PM de Guará pediu a palavra para expor
um problema e obter ajuda na resolução da questão. O representante da Sabesp pergunta se há
representante no CRH do comitê. A secretária executiva responde que sim a PM de Santo Antônio da
Alegria e complementa dizendo que a PM de Aramina está representando o CBH no Conesan. O
representante da Sabesp pede para o representante da PM de Santo Antônio da Alegria que recomende ao
Conselho Estadual atenção especial às questões sobre os recursos FEHIDRO. O representante da PM de
Santo Antônio da Alegria responde que irá falar com os demais comitês para juntos pensarem em uma
solução para o questionado. O vice-presidente faz agradecimentos em nome do presidente que estava
ausente por motivo particular e deseja sucesso a todos da nova gestão. Por fim o vice-presidente, 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.

