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Ata da 1ª Reunião Plenária Extraordinária 2021, realizada por videoconferência, em 21/10/2021 – Foi
realizada na modalidade não presencial conforme Del. CRH Ad. Referendum Nº 236 de 18/05/20.
Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 13h30 (treze horas e trinta
minutos) por meio de videoconferência, foi realizada a 1ª Reunião Plenária Extraordinária 2021 do CBHSMG, registrando-se a participação de 52 (cinquenta e duas) pessoas, entre representantes da sociedade
civil, estado, município e convidados. Presentes: 42 (quarenta e dois) 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. Suplente – César
Figueiredo de Mello Barros (Sindicouro), sem direito a voto, 5 -Titular – André Luiz Bolonha Ferreira
(CIESP), com direito a voto, 6. Titular – João Baptista Comparini (UNI-FACEF), com direito a voto, 7.
Suplente - Colete Fonseca (UNIFRAN), sem direito a voto, 8. Titular - Rosângela Kiyoko Jomori Bonichelli
(FAFRAM), com direito a voto, 9. Suplente – Ricardo Lima Andrade (COCAPEC), sem direito a voto, 10.
Titular – Ângela Maria Pimenta (AERF), com direito a voto, 11. Suplente - Rosalía Rocha Lopes Agapito
(CELAN), sem direito a voto, 12. Titular: Helieder Rosa Zanelli (AESABESP), com direito a voto, 13. Suplente:
Luciano Reami (ABES), sem direito a voto, 14. Titular – Tâmer de Oliveira Faleiros (S.O.S Sapucaí Mirim),
com direito a voto, 15. Suplente – Michel Monteiro Margoliner (PROBRIG), sem direito a voto, 16. Titular –
Ricardo Faleiros de Sousa (Ong. Amigos do Rio Canoas), com direito a voto, 17. Titular – Cláudio Ribeiro
Sandoval (Centro Paula Souza), com direito a voto, 18. Suplente - Cláudio Ribeiro Sandoval (Centro Paula
Souza), sem direito a voto, 19. Titular – Alex Henrique Veronez (SABESP), com 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. Titular – Rodrigo Antônio dos Santos (SSP/Policia Ambiental), com direito a voto, 24.
Titular – Alessandro Palma (CETESB), com direito a voto, 25. Titular – Anderson Pimenta Duarte (SES), com
direito a voto, 26. Titular – Estévão Urbinati (SAA/CDRS), com direito a voto, 27. Suplente - Márcio de
Figueiredo Andrade (SAA/CDRS), sem direito a voto, 28. Titular – Arthur Andrade Garcia (FF/ Fundação
Florestal), com direito a voto, 29. Titular – Rafael Gonçalves Pascoalini (P.M. de Patrocínio Paulista), com
direito a voto, 30. Titular - Leandro Burrego Primo do Nascimento (P.M. de Igarapava), com direito a voto,
31. Suplente – Rodolfo da Silva Cardoso (P.M. de Aramina), sem direto a voto, 32. Titular – Lucas Froner de
Oliveira (P.M. Guaíra), com direito a voto, 33. Suplente – Gustavo Ferreira (P.M. Ipuã), sem direito a voto,
34. Titular – Rafaela Freiria Genari (P.M. Santo Antônio da Alegria), com direito a voto, 35. Titular –
Katiúscia de Paula Leonardo Mendes (P.M. de Cristais Paulista), com direito a voto, 36. Suplente – Bruna
Rocha Vissoso (P.M. Ribeirão Corrente), sem direito a voto, 37. Titular – Laís Araújo de Paula (P.M. de
Guará), com direito a voto, 38. Suplente - Alicério Donizete Berteli das Chagas (P.M. de São José da Bela
Vista), sem direito a voto, 39. Titular – Adriano José Janólio (P.M. Nuporanga), com direto a voto, 40.
Suplente – Paulo Siqueira (P.M. São Joaquim da Barra), sem direito a voto, 41. Titular – Edson Barbosa
Domiciano (P.M. de Ituverava), com direto a voto, 42. Suplente – Stênio Garcia de Oliveira (P.M. de
Miguelópolis), sem direto 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 08/10/2021. A abertura foi realizada
pela Secretária Executiva, 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 1ª Reunião Plenária Extraordinária (2021) do CBH-SMG. A Presidente
passou a conduzir os trabalhos, fez apresentações da pauta do dia e após deu sequência. 2. Aprovação da
Ata. Seguindo a ordem do dia, a Secretária Executiva explicou tratar-se de uma minuta da ata da última
reunião 69ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-SMG e questionou aos membros sobre a necessidade de
sua leitura. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra para discussão. Não havendo, a presidente submeteu
a minuta de ata à votação, sendo aprovada sem alterações. 3. Informes. A Secretária Executiva fez
considerações sobre a crise hídrica mais extensa e severa por alguns meses, alguns municípios foram até o
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comitê solicitaram ajuda e também ao DAEE e tiveram esse auxílio, citou alguns municípios que tiveram
problemas em seus abastecimentos como Franca e Pedregulho. O representante da Sabesp fez explicações
sobre o que foi realizado para enfrentarem a crise sem maiores prejuízos a todos, citou os rodízios que
foram realizados no período de 02/09/2021 à 11/10/2021 e que a partir do mês de outubro tiveram
algumas chuvas e sendo assim possível a partir de 05/10/2021 deixar a cidade 100% abastecida, relatou
que estão monitorando dia a dia a vazão dos mananciais e o consumo. Fez explicações sobre o município
de Pedregulho que lá é um manancial superficial, tendo muitos problemas em dias quentes, mas já sendo
abastecida normalmente nos dias de hoje. A Secretária Executiva cita alguns municípios como: Guaíra e
Cristais Paulista que também tiveram problemas, mas já estão normalizados os abastecimentos. A
presidente pontua todas as manifestações que foram feitas ao comitê, os decretos solicitados dos
prefeitos e as calamidades públicas, dizendo que conseguiram recursos do governador do estado para a
construção de poços artesianos profundos, desde a perfuração até a capacitação para amenizar os
problemas que hora todos enfrentaram com a falta d’água. A Secretária Executiva fez explicações sobre o
Projeto de Monitoramento da Água, financiado pelo FEHIDRO. Relatou sobre o ENCOB – Encontro Nacional
de Comitês de Bacias que aconteceu em outubro, sendo 100% online em Curitiba, disponibilizaram todo o
material em uma página no Youtube como acesso ao Portal Encob e convida todos a estarem conhecendo
o material. Falou sobre o Diálogo Interbacias que irá acontecer no mês de Novembro, sendo um evento
estadual entre os comitês e as diretorias de ensino, é um diálogo entre esses dois universos sobre a
educação ambiental, evento 100% online em 2 dias, as inscrições são gratuitas e a secretaria do comitê irá
enviar o e-mail para todos interessados fazerem suas inscrições. A representante da FAFRAM que
apresentou o projeto: Pós Graduação Latus Senso em Gestão de Recursos Hídricos que será financiado
totalmente pelo FEHIDRO, terá a duração de 18 meses, curso totalmente gratuito voltado aos municípios
pertencentes a UGRHI08 e aos membros do comitê CBH-SMG, será administrado com aulas teóricas 100%
online, serão realizadas todas sextas-feiras e as visitas técnicas presenciais todos os sábados em período
integral, contará também com 2 workshops, será elaborado e publicado um livro referente ao curso no
final, o curso ainda oferece ao aluno, transporte de ida e volta nas visitas técnicas, coffee breaks e todo o
material didático. Serão realizadas as pré-inscrições através de um link e preenchimento de um formulário
e logo após será realizado pela Fafram uma seleção para a realização das matrículas, dependendo poderá
estender o número de vagas, dependendo da demanda das pré-inscrições. A secretaria do comitê estará
encaminhando a todos os membros um e-mail com o link da pré-inscrição. A presidente reforçou a grande
importância de ter criado este projeto e do compromisso que todos os participantes deverão ter após
realizarem a sua pré-inscrição. A Secretária Executiva fez explicações sobre o motivo da pré-inscrição, por
se tratar de vagas limitadas, será realizado uma pré-análise pela Fafram e pelo comitê para que todos
possam ter a oportunidade de estarem realizando o curso, pois poderá ocorrer que em uma determinada
entidade seja realizada mais de uma pré-inscrição e sendo que outra foi realizada somente uma, gerando
um desequilíbrio. Após analise, serão enviados a todos os selecionados um link para realizarem até o dia:
15/12/2021 sua matrícula presencial na Fafram. O representante da P.M. de São José da Bela Vista,
perguntou a Secretária Executiva em seu caso que não tem o curso superior, poderia outra pessoa
substituí-lo representando o município e fazer o curso? A mesma afirmou que sim. A representante da
Fafram manifestou que nesses casos específicos, poderão após o preenchimento da pré-inscrição e
conforme a demanda, serão olhados de uma outra maneira de como poderiam ser encaixados,
dependendo da demanda de interesse, não vão receber o certificado de Latus Sensus, mas irão receber um
Certificado de Capacitação e com essa explicação também foi esclarecido uma pergunta da representante
da P.M. de Ribeirão Corrente que ainda não terminou a sua graduação. A Secretária Executiva informou
que qualquer dúvida sobre este curso, poderão entrar direto em contato com a Fafram que os mesmos
irão sanar todas dúvidas possíveis, solicitou a representante da Fafram para reforçar com o folder de
inscrição apresentado nos slides que contém todas as informações de como proceder com a pré-inscrição
e informou que será encaminhado via e-mail pela secretaria do comitê. 4. Assuntos a deliberar. A
Secretária Executiva informou que o e-mail do ofício enviado constava somente uma deliberação, mas
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após em diálogo com o Secretário Executivo Adjunto viu-se a necessidade de ser criado uma outra
deliberação de nº 313 que ela está retificando a deliberação de nº 309. a) Deliberação CBH-SMG nº
313/21, de 21/10/2021 “Retifica o Anexo I da Deliberação CBH-SMG nº 309/21”. A Secretária Executiva
fez explicações sobre esta deliberação aos membros. A presidente questionou sobre as alterações
realizadas no ano que a prioridade iria ser a questão de Esgoto e Saneamento e que para o próximo ano
como uma das prioridades máxima seria essa questão da Segurança Hídrica e na deliberação de nº 313 no
Anexo I, o item 3.2 consta como não prioritário. Em resposta, a Secretária Executiva mencionou que na
deliberação nº 313/21 foi incluída o item 6.2 mesmo como não prioritário justamente para poder ser
contemplado a segurança hídrica, porque na deliberação nº 309/21 ele não havia sido incluso ainda. A
presidente questionou se não teria como colocar agora como prioritária a questão da Segurança Hídrica
embasado na crise hídrica que foi vivenciado dentro deste ano. A Secretária Executiva informa que no final
deste ano as planilhas são revisadas e realizadas as adequações necessárias para que ela venha a valer a
partir do próximo ano no caso 2022, tendo então a inclusão do item 1.7 como Cobrança, o item 3.1 como
CFURH e o item 6.2 como Segurança Hídrica, mencionou os valores que foram devolvidos para o CBH-SMG
referente projetos não aprovados. O representante da P.M. de Ipuã questionou se estes valores serão para
novos projetos ou para projetos protocolados. A Secretária Executiva responde que serão para projetos já
protocolados porque o pleito já foi encerrado, foram somente para aqueles projetos que no 2º pleito não
tinham sido contemplados, sendo assim o CBH-SMG conseguiu remanejar a verba para esses projetos,
sendo contemplados todos os projetos protocolados. Posteriormente aos esclarecimentos sobre os
conteúdos desta deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo
manifestações, a presidente colocou a minuta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. b)
Deliberação CBH-SMG nº 314/21, de 21/10/2021 “Indica empreendimentos aprovados no âmbito do CBHSMG para recebimento dos recursos financeiros do FEHIDRO – Fundo de Recursos Hídricos referentes ao
orçamento do exercício de 2021 e dá outras providências”. A Secretária Executiva fez explicações sobre
esta deliberação aos membros. A presidente questionou sobre a planilha de projetos protocolados sobre
os Anexos I e II, se todos os projetos foram contemplados. Em resposta a Secretária Executiva confirma
que sim tecnicamente pelas câmaras técnicas e aguardando a aprovação do plenário, falou sobre após ser
possível a contemplação de todos os projetos com a verba, houve um sobra de valores e que este valor
será encaminhado ao projeto já contemplado: Monitoramento de parâmetros de qualidade da água em
cursos d'água da UGRHI 08 como subsídio ao aperfeiçoamento da rede oficial de monitoramento da
qualidade da água, na parte que faltou sobre a empresa tomadora acompanhar o laboratório na coleta das
águas, sendo assim o projeto ficando redondo para a sua execução. Após esclarecimentos sobre os
conteúdos desta deliberação, foi aberta a palavra para manifestações dos presentes. Não havendo
manifestações, a presidente colocou a minuta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 6.
Encerramento. Após a divulgação de alguns eventos regionais em datas próximas e nada mais havendo a
tratar, a presidente agradece a presença de todos e não havendo manifestações, encerra-se a 1ª Reunião
Plenária, da qual a Secretária Executiva do CBH-SMG, lavrOU a presente Ata, ressaltando que a gravação
em vídeo da 1º Reunião Plenária Extraordinária (2021) do CBH-SMG, se encontra arquivada na sede da
secretaria executiva do CBH-SMG, e faz parte integrante deste documento. Franca, 21 de outubro de 2021.

