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Ata da 69ª Reunião Ordinária, realizada por videoconferência, em 24/06/2021 – Foi realizada na
modalidade não presencial conforme Del. CRH Ad. Referendum Nº 236 de 18/05/20.
Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 13h30 (treze horas e trinta
minutos) por meio de videoconferência, foi realizada a 69ª Reunião Ordinária do CBH-SMG, registrando-se
a participação de 51 (cinquenta) pessoas, entre representantes da sociedade civil, estado, município e
convidados. Presentes: 40 (quarenta) membros entre titulares e suplentes, sendo (28 vinte e oito) no
exercício de voto, a seguir discriminados: 1. Titular – Renato Massaro Sobrinho (Sindicato Rural de Guaíra),
com direito a voto, 2. Titular Demétrius Barbosa de Freitas (ÚNICA), com direito a voto, 3. Titular – Marcos
Eduardo Setti (AMCOA), com direito a voto, 4. Titular – Alexandre Luis Almeida Vilella (FIESP), com direito a
voto, 5. Titular – João Baptista Comparini (UNI-FACEF), com direito a voto, 6. Suplente - Colete Fonseca
(UNIFRAN), sem direito a voto, 7. Titular - Rosângela Kiyoko Jomori Bonichelli (FAFRAN), com direito a voto,
8. Suplente – Ricardo Lima Andrade (COCAPEC), sem direito a voto, 9. Titular – Ângela Maria Pimenta
(AERF), com direito a voto, 10. Suplente - Rosalía Rocha Lopes Agapito (CELAN), sem direito a voto, 11.
Titular: Helieder Rosa Zanelli (AESABESP), com direito a voto, 12. Suplente: Luciano Reami (ABES), sem
direito a voto, 13. Titular – Célio Bertelli (S.O.S Sapucaí Mirim), com direito a voto, 14. Suplente – Michel
Monteiro Margoliner (PROBRIG), sem direito a voto, 15. Titular – Claudiano do Amaral Souza (ENGIE) com
direito a voto, 16. Titular – Cláudio Ribeiro Sandoval (Centro Paula Souza), com direito a voto, 17. Suplente
- Cláudio Ribeiro Sandoval (Centro Paula Souza), sem direito a voto, 18. Titular – Alex Henrique Veronez
(SABESP), com direito a voto, 19. Suplente – João Luiz de Andrade Areias (SABESP), sem direito a voto, 20.
Titular - Pedro Geraldo Saadi Tosi (UNESP), com direito a voto, 21. Titular – Camila Marquezini de Paula
(SEE/Diretoria de Ensino de Franca), com direito a voto, 22. Titular – Viviane de Sousa Peres (DAEE), com
direito a voto, 23. Suplente - Jorge Augusto de Carvalho Santos (SIMA), sem direito a voto, 24. Titular –
Gerson Salviano de Almeida Filho (IPT), com direto a voto, 25. Suplente – Subtenente Pacheco (SSP/ Policia
Ambiental), sem direto a voto, 26. Titular - Jorge Augusto de Carvalho Santos (SIMA), com direito a voto,
27. Titular – Anderson Pimenta Duarte (SES), com direito a voto, 28. Titular – Márcio de Figueiredo
Andrade (SAA/CDRS), com direito a voto, 29. Titular – Arthur Andrade Garcia (FF/ Fundação Florestal), com
direito a voto, 30. Titular – Rafael Gonçalves Pascoalini (P.M. de Patrocínio Paulista), com direito a voto, 31.
Titular - Leandro Burrego (P.M. de Igarapava), com direito a voto, 32. Suplente – Rodolfo da Silva Cardoso
(P.M. de Aramina), sem direto a voto, 33. Titular – Ricardo da Silva Sobrinho (P.M. Santo Antônio da
Alegria), com direito a voto, 34. Titular – Katiúscia de Paula Leonardo Mendes (P.M. de Cristais Paulista),
com direito a voto, 35. Titular – Éder Silveira Brazão (P.M. de Franca), com direito a voto, 36. Titular – Laís
Araújo de Paula (P.M. de Guará), com direito a voto, 37. Suplente - Alicério Donizete Berteli das Chagas
(P.M. de São José da Bela Vista), sem direito a voto, 38. Titular – Felipe Baraldi (P.M. de Rifaina), com
direto a voto, 39. Titular – Edson Barbosa Domiciano (P.M. de Ituverava), com direto a voto, 40. Suplente –
Stênio Garcia de Oliveira (P.M. de Miguelópolis), sem direto a voto, 41. Suplente – Maria Helena Pinheiro
(P.M. de Ribeirão Corrente), sem direito a voto. Registrados por meio de manifestação de presença
realizada no chat da plataforma de videoconferência utilizada. 1. Abertura. A convocação e a pauta da
reunião foram enviadas aos membros do CBH-SMG por meio de mensagem eletrônica em 08/06/2021. A
abertura foi realizada pela Secretária Executiva do CBH-SMG, que cumprimentou e desejou um excelente
trabalho a todos e informou sobre os procedimentos da reunião por videoconferência e que seria gravada.
Atendendo ao quórum exigido para início da reunião, instalou a 69ª Reunião Plenária Ordinária do CBHSMG. Na sequência, foi passada a palavra ao Secretário Executivo Adjunto do CBH-SMG, que solicitou a
Presidente do CBH-SMG para a apresentação da pauta do dia. 2. Aprovação da Ata. Seguindo a ordem do
dia, o secretário executivo adjunto colocou a minuta da ata da 68ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG
e questionou aos membros sobre a necessidade de sua leitura, dispensada, foi aberta a palavra para
discussão, não havendo, foi submetida à votação, sendo aprovada sem alterações. 3. Informes. O
secretário executivo adjunto explicou sobre o Fórum Paulista de Comitês de Bacia e pontuou as áreas que
o comitê está atuando, sendo, estudos da implantação da agência de bacia regional, implantação da sala
de situação regional do grupo de trabalho (PNRH – 2022 – 2040). E nas Oficinas Regionais (Plano Nacional
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de Recursos Hídricos). Falou do Projeto de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e
Subterrâneas na UGRHI 08, sobre o índice de chuva em diversos pontos, no caso da cidade Franca o índice
foi menor que a média. 4. Assuntos a deliberar. Na sequência, é solicitada a inclusão de uma deliberação,
quando a presidente do CBH-SMG faz considerações relatando sobre a estiagem de chuvas antecipadas e a
possível falta de água. O secretário executivo adjunto explicou o teor da deliberação, da melhoria nos
projetos a serem financiados no FEHIDRO, e sobre alterações do Plano de Investimento. Foi então aberta a
palavra para manifestações dos presentes. Não havendo a inclusão foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade. a) Deliberação CBH-SMG nº 307 /21, de 24/06/2021 “Cria Grupo de Trabalho
de Gestão Hídrica – Guaíra, altera a Deliberação CBH-SMG nº 268/17 e dá outras providências”. O
Secretário Executivo Adjunto fez explicações sobre a deliberação aos membros. A palavra é solicitada por
representante do município de Cristais Paulista que questionou se cada município faz a sua solicitação para
a criação deste grupo ao CBH-SMG. Foi esclarecido que sim. O representante da UNI-FACEF concordou que
é essencial a criação deste Grupo de Trabalho em cada município, o que dará mais proximidade entre eles.
O secretário executivo do CBH-BPG concordou sobre a importância desta deliberação. Foi então aberta a
palavra para manifestações dos presentes. Não havendo, a minuta foi colocada em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. b) Deliberação CBH-SMG nº 308/21, de 24/06/2021 “Aprova o Plano de
Aplicação da Cobrança pelo uso da água no âmbito da UGRHI 08 para exercício de 2021 e dá outras
providências”. O secretário executivo adjunto fez explicações sobre esta deliberação aos membros. A
palavra foi solicitada pelo Diretor de Bacia da BPG questionando se existe sobra do custeio do CBH-SMG, já
que no CBH-PARDO existe sobra, sendo que a porcentagem deles (5%) é menor que a do CBH-SMG (7,5%),
se não seria viável um ajuste, diminuindo essa porcentagem e transferindo para o investimento de obras. A
presidente do CBH-SMG diz que poderia se manter esta porcentagem, pois não deve ser baseado no ano
de 2020, já que foi atípico por motivos da pandemia. O representante da S.O.S. Sapucaí-Mirim, diz que que
as despesas de custeio da secretaria do comitê, estão aumentando, sendo assim não devendo ser
rebaixada. O secretario executivo do CBH-BPG esclareceu que a lei disponibiliza até 10%. O diretor da BPG
deu sugestões sobre o caso de sobra no custeio, diminuir e se tiver faltando no investimento aumentar
para que não tenha nenhuma sobra, pois se houver é devolvido para o estado. Com a palavra o Secretário
Executivo Adjunto diz sobre a possiblidade de sobra do custeio ser aplicada na parte de investimentos de
obras. O representante da Uni-Facef dá uma sugestão de se realizar um planejamento para os próximos
anos e deixar este ano como está. Representante do IPT concorda em manter a porcentagem, com relação
à sobra devendo ser utilizado com o que for de mais necessário. O Secretário Executivo Adjunto responde
a todos os membros que será válido se fazer o balanço deste ano e na sequência se fazer o planejamento
para os anos seguintes. Não havendo mais manifestações a minuta foi colocada em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG nº 309/21, de 24/06/2021 “Dá nova redação a
Deliberação CBH-SMG nº 296/20 que aprova a revisão do Plano de Ações e Programa de Investimentos
(PAxPI) do Plano de Bacia da UGRHI 08, para o período de 2020-2023 e dá outras providências”. Dando
continuidade o Secretário Executivo Adjunto explicou a deliberação, colocou à disposição dos membros
desta plenária as manifestações. O representante da ENGIE fez questionamentos juntamente com a
presidente sobre a emergência de se aprovar esta deliberação. O Secretário Executivo Adjunto fez os
esclarecimentos necessários. O representante da cobrança da água do Daee/BPG fala sobre o PAxPI que
serão alterados e deverão constar no relatório de situação. Não havendo mais manifestações, a presidente
do CBH-SMG colocou a minuta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. c) Deliberação CBH-SMG
nº 310/21, de 24/06/2021 “Indica empreendimentos aprovados no âmbito do CBH-SMG para recebimento
dos recursos financeiros do FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos referentes ao orçamento do
exercício de 2021 dá outras providências”. Secretário Executivo Adjunto apresentou a deliberação e passa a
palavra para a Secretária Executiva que explicou sobre a inadimplência dos municípios e que não haverá
possibilidade de contemplação de projetos do FEHIDRO, caso estejam inadimplentes. O diretor da BPG fez
sugestões sobre realizar reunião entre os comitês para criar normas gerais em relação as inadimplências. A
presidente fala sobre a pontualidade dos pagamentos da cobrança da água referente aos mandatos atuais
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dos prefeitos, mas lembra dos pagamentos pendentes de mandatos anteriores, e como proceder. O
representante da Sabesp sugere a criação de um documento obrigatório. O representante da Uni-Facef diz
sobre este documento a ser criado que todos deverão lutar contra as inadimplências. O secretário
executivo do CBH-BPG falou sobre a inadimplência em seu comitê, e que o mesmo criou uma deliberação
sobre inadimplência em relação a cobrança da água não terá direto de ser tomador nos projetos FEHIDRO.
O diretor da BPG diz que todos os inadimplentes em relação a cobrança de água, o DAEE irá inserir no
CADIN. O representante da S.O.S. Sapucaí-Mirim fez suas considerações sobre esta deliberação. Na
sequência o representante da cobrança do Daee/BPG explicou como funciona a cobrança e a
inadimplência, e que o DAEE não emite certidões. O secretário executivo adjunto esclareceu que, todos
terão que respeitar o que são documentos obrigatórios, assim como este documento sobre a cobrança de
água. A presidente se dispôs a entrar em contato com o prefeito de Nuporanga, pois os projetos
protocolados pelo município foram aprovados pela câmara técnica, mas como está inadimplente em
relação a cobrança da água referente a gestões anteriores, a mesma irá conversar para ajudar no que for
necessário. O secretário executivo adjunto explicou que com a retirada dos projetos da P. M. de
Nuporanga o recurso volta para o 2º Pleito do FEHIDRO e falou sobre a inclusão na deliberação dos
projetos da P. M. de São Joaquim da Barra e da P. M. de Cristais Paulista. Posteriormente aos
esclarecimentos sobre os conteúdos da deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos
presentes, não havendo foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. d) Deliberação
CBH-SMG nº 311/21, de 24/06/2021 “Aprova critérios, diretrizes e procedimentos de distribuição dos
recursos do FEHIDRO, assim como os Programas e Subprogramas de Duração Continuada financiáveis para
o 2º Pleito do ano de 2021 no âmbito da UGRHI 08 e dá outras providências”. O Secretário Executivo
Adjunto explica que a deliberação altera o valor total dos projetos, fazendo a inclusão dos valores dos
projetos da P. M. de Nuporanga. A secretária executiva falou sobre o prazo estabelecido de 25/06/2021 à
15/08/2021 para protocolo dos projetos para o 2º Pleito FEHIDRO, de serem entregues o quanto antes, e
assim a secretaria possa fazer pré-análise desses projetos para auxilio ao tomador. O secretário executivo
do CBH-BPG, questionou a possível sobra dos recursos do FEHIDRO, ao que o secretário executivo adjunto
explicou que, se houver a adimplência da P.M. de Nuporanga será aguardado o restante dos protocolos.
Não havendo mais manifestações, foi colocada, a minuta, em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade. e) Deliberação CBH-SMG nº 312/21, de 24/06/2021 “Aprova o Plano de Comunicação
Sapucaí-Mirim/ Grande 2021-2023 e dá outras providências”. O secretário executivo adjunto fez
apresentação desta deliberação e, foi aberta a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo, foi
colocada em votação, aprovada por unanimidade. 5. Considerações finais. A presidente em exercício do
CBH-SMG agradeceu a presença e a participação de todos, parabenizou pelo trabalho realizado e decisões
tomadas, disse sobre sua disposição em ir até o governo para solicitar o necessário para o melhoramento
da crise hídrica. Após passou a palavra para o representante da Sabesp que falou sobre o início da crise
hídrica atual. O secretário executivo adjunto fez suas considerações sobre a crise hídrica. Dando
continuidade o representante do IPT falou sobre seguimentos de medição da água, a qualidade e
quantidade. Na sequência a representante da AERF, falou sobre a live feita pelo CBH-BPG, enfatizou a
importância de se trazer eventos como este, e a importância do plano de comunicação e do plano de
educação ambiental para que sejam realizados e não ficarem somente no papel. O diretor da BPG
mencionou a importância de se realizar uma reserva de água, e sobre as queimadas para que as brigadas
fiquem atentas neste período seco e de estiagem. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a
presidente agradeceu a presença de todos e não havendo manifestações, encerra-se a 69ª Reunião
Plenária, da qual eu Viviane de Sousa Peres, lavrei a presente Ata, ressaltando que a gravação em vídeo da
69º Reunião Plenária, se encontra arquivada na sede da secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte
integrante deste documento. Franca, 24 de junho de 2021.

