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ATA 64ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH-SAPUCAÍ MIRIM/GRANDE
Ao vigésimo quinto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 (quatorze horas), no
Anfiteatro Walter Anawate da Uni- FACEF- Centro Universitário Municipal de Franca/Franca, com a
presença de 27 (vinte e sete) membros, entre titulares e suplentes 27 (vinte e sete) sendo (23 vinte e três)
no exercício de voto, a seguir discriminados: 1. Suplente – Sindicato Rural de Franca, com direito a voto, 2.
Titular – CELAN, com direito a voto, 3. Suplente – ÚNICA, com direito a voto, 4. Titular – CIESP, com direito
a voto, 5. Titular – Uni-FACEF, com direito a voto, 6. Titular – UNIFRAN, com direito a voto, 7. Titular –
ABES, com direito a voto, 8. Suplente - Associação Paulo Duarte, com direito a voto, 9. Titular- S.O.S
Sapucaí Mirim, com direito a voto, 10. Suplente – Assoc. Proteção Ambiental Amigos do Rio Canoas, sem
direito a voto, 11. Titular- Centro Paula Souza, com direito a voto, 12. Suplente - SABESP, com direito a
voto, 13. Titular- UNESP, com direito a voto, 14. Titular - DAEE, Secretaria Executiva, com direito a voto,
15. Titular – CETESB, com direito a voto, 16. Titular – SIMA, Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente,
com direito a voto, 17. Titular – Fundação Florestal, com direito a voto, 18. Titular – Prefeitura Municipal
de Batatais, com direito a voto, 19. Suplente - Prefeitura Municipal de Nuporanga, sem direito a voto, 20.
Titular – Prefeitura Municipal de Jeriquara, com direito a voto, 21. Suplente – Prefeitura Municipal de
Pedregulho, sem direito a voto, 22. Titular – Prefeitura Municipal de Aramina, com direito a voto, 23.
Suplente – Prefeitura Municipal de Igarapava, sem direito a voto, 24. Suplente – Prefeitura Municipal de
Restinga, com direito a voto, 25. Suplente – Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista, com direito a
voto, 26. Titular – Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra, com direito a voto, 27. Titular –
Prefeitura Municipal de Ituverava, com direto a voto. Estavam presentes ainda 07 (sete) convidados.
Atendendo ao quórum exigido para início da reunião, o presidente do CBH-SMG, dando boas-vindas e
agradecendo a presença de todos, instalou-se a 64ª Reunião Plenária Ordinária do CBH/SMG. Seguindo a
ordem do dia, o presidente colocou em apreciação e discussão a ata da 63º Reunião Plenária. Colocou em
votação a dispensa da leitura, sendo a mesma aprovada. Não havendo manifestações a ata da 63º Reunião
Plenária foi aprovada sem considerações por todos os presentes. Na sequência o presidente passa a
palavra ao secretário executivo para considerações iniciais. Seguindo para o primeiro item da pauta da
reunião o presidente, dá início a discussão das deliberações, Minuta de Deliberação Ad Referendum CBHSMG nº 289/19 -“Aprova a aplicação de recursos advindos da compensação financeira e da cobrança pelo
uso da água no âmbito do CBH-SMG e dá outras providências”. Com a palavra o secretário executivo
adjunto que faz considerações a respeito da disponibilidade de recursos financeiros para indicação de
projetos junto ao Fehidro. Presidente coloca esta deliberação em discussão e não havendo nenhuma
manifestação, o mesmo a coloca em votação e não havendo manifestação, foi aprovada de maneira
unânime. Presidente coloca em pauta a Minuta Deliberação CBH/SMG nº 290/19 “Indica
empreendimentos aprovados no âmbito do CBH-SMG para recebimento dos recursos financeiros do
FEHIDRO - Fundo Estadual de Recursos Hídricos referentes ao saldo remanescente do orçamento do
exercício de 2019 e dá outras providências”. Com a palavra o secretário executivo adjunto que faz
considerações sobre o processo de protocolo de avaliação e indicação dos projetos a receberem recursos
do Fehidro. Após é passado a palavra ao representante da Cetesb que faz algumas considerações sobre o
projeto do qual serão tomadores de recursos e que consta na lista de espera, aguardando adequações
para ser indicado posteriormente. A palavra é devolvida ao presidente que como representante da
Prefeitura Municipal de Batatais, argumenta sobre o projeto de seu município que também está na lista
de espera. Feitas estas considerações o presidente coloca esta deliberação em discussão e o
representante da Uni-Facef faz as suas considerações sobre o esclarecimento do projeto em espera da
Prefeitura Municipal de Batatais, após a palavra foi passada ao representante S.O.S Sapucai Mirim que
tece comentários sobre a importância das Câmaras Técnicas nas análises dos projetos apresentados pelos
municípios para receberem recursos do Fehidro. Com a palavra a representante da APD que convida todos
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à todos a participarem das reuniões de câmara técnica. Com a palavra o representante da Prefeitura
Municipal de Pedregulho argumentando sobre a importância do projeto de seu município que também
consta na lista de espera. A palavra foi passada ao secretário executivo que faz considerações solicitando
aos representantes atendimento às solicitações para que possam receber recursos do Fehidro. O
secretário executivo adjunto reforça as considerações do secretário executivo e se coloca a disposição de
para eventuais esclarecimentos que se façam necessários sobre adequações desses projetos que estão na
lista de espera, afirmando que todos os projetos são importantes para seus municípios. Presidente faz
considerações sobre o Anexo I desta deliberação, esclarecendo a diferença entre os projetos aprovados,
pré-indicados e em lista de espera, aguardando as devidas adequações solicitadas. Presidente coloca esta
deliberação em discussão e não havendo nenhuma manifestação, o mesmo a coloca em votação e não
havendo manifestação, foi aprovada de maneira unânime. Secretário Executivo Adjunto faz
esclarecimentos sobre os prazos de entrega das adequações para os projetos pré-indicados e em lista de
espera. Presidente passa a palavra à plenária para tratar de assuntos gerais. A palavra é solicitada pelo
represente S.O.S Sapucai Mirim que apresenta um compilado impresso de trabalhos acadêmicos
realizados entre os anos 2016, 2018 e 2019 em parceria com as universidades locais, durante os
Seminários de Recursos Hídricos do CBH-SMG. A representante da APD expõe a todos sobre o Diálogo
Interbacias realizado 2019, sobre os 17 ODS e sobre a Conferência Mundial do Clima e trabalhos que estão
sendo realizados pela ONU; fala da importância desses trabalhos que estão sendo socializados dentro do
estado e da importância das Câmaras Técnicas estarem disseminando-os junto com a Secretaria da
Educação. Representante da Cetesb enaltece as Câmaras Técnicas deste Comitê, valorizando a articulação
entre as instituições visando o apoio às prefeituras municipais na elaboração e execução de atividades
comuns financiadas pelo Fehidro. Secretário executivo adjunto comenta que o plano de bacias irá passar
por uma revisão e estabelecimento de novas metas e ações para o período 2020-2027. Pede a
participação de todos no processo de revisão para que se elabore um Plano de Ações e Investimentos
adequado. Fala ainda que o Plano de Ações e Investimentos do período 2017-2019 será encerrado com
um índice muito positivo de execuções das ações; algo próximo a 90%. Agrade o empenho de todas as
instituições envolvidas na execução destas ações. Faz também agradecimentos a toda equipe que organiza
as plenárias pelo desempenho e dedicação para a realização das mesmas. Secretário executivo faz
considerações do Sapucai Mirim sobre o estágio razoável que vem alcançando em termo de coleta e
tratamento de esgotos, aterros e resíduos sólidos; entretanto ressalta a importância de ações de
manutenção e ampliação de tudo que se relaciona ao saneamento da região. Presidente faz um alerta
sobre as cobranças que de maneira geral o setor público recebe de toda sociedade, ressaltando que a
execução das ações que visam o bem estar social necessita do apoio e conscientização da população. Após
solicita que a representante da APD represente o Comitê no “XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas” em Foz do Iguaçú, sendo assim faz agradecimentos e encerra a 64º Reunião Plenária, da
qual eu Reginaldo Antônio Branquinho Coelho, lavrei a presente Ata, ressaltando que a gravação em vídeo
da 64º Reunião Plenária, se encontra arquivada na sede da secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte
integrante deste documento. Franca, 25 de setembro de 2019.

