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Ata da Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 

Mantiqueira - 2015. 2 
Abertura: Aos quinze dias do mês de julho de dois mil e quinze, foi realizada a 3 

segunda reunião plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 4 
Mantiqueira (CBH-SM), com início às dez horas, no Restaurante Arco-Íris, sito à 5 

rua Antônio Joaquim de Oliveira, n° 3363, Bairro Rio das Pedras, na cidade de 6 
Santo Antônio do Pinhal. 7 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Aprovação da Ata da Reunião Plenária de 8 

31 de março de 2015. A leitura do documento foi dispensada pelo plenário e 9 

colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Passou ao item 3 da 10 

pauta: “Deliberação ad referendum CBH-SM 04/2015 - Aprova 11 

complementações e modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 2015 na 12 

Deliberação 01/2012 no âmbito do CBH-SM 2015/2017”, o presidente fez a 13 

leitura completa da presente deliberação, a proposta foi colocada em votação e 14 

aprovada com unanimidade. Passou ao item 4 da pauta: “Deliberação ad 15 

referendum CBH-SM 05/2015 - Aprova transferência de recursos de 16 

investimento do FEHIDRO 2015 para a sub-conta do FEHIDRO do Comitê da 17 

Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema.”, o presidente fez a leitura 18 

completa da presente deliberação e a mesma foi colocada em votação e 19 

aprovada com unanimidade. Seguiu com o item 5 da pauta: “Deliberação CBH-20 

SM 06/2015 – “Aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e 21 

Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos 22 

submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos financeiros do FEHIDRO 23 

- Exercício 2015.”, o presidente fez a leitura completa da deliberação para a 24 

apreciação do plenário e foi aprovada com unanimidade. Seguindo com a 25 

palavra, o presidente explanou sobre a sua reunião na Secretaria de 26 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, onde foi informado 27 

de que todos os projetos FEHIDRO, referente ao ano 2014, que ainda não foram 28 

contratados, estão prontos para a assinatura, só aguardando a agenda com o 29 

Governador do Estado de São Paulo, para que junto com o Secretário de 30 

Saneamento e os representantes de cada convênio possam reunirem-se e 31 

assinar oficialmente esses empreendimentos. A seguir, o presidente passou a 32 

palavra aos membros da mesa. No uso da palavra, o Coordenador da Câmara 33 

técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais (CT-PAI), cumprimentou e 34 

agradeceu a todos os presentes pela participação, agradecendo em especial a 35 

todos os membros da Câmara Técnica que hierarquizaram o montante de 36 

projetos de acordo com a Deliberação 01/2012, analisando o conteúdo e toda a 37 

documentação apresentada. Enfatizou que todos trabalharam muito bem, e 38 

disse que espera poder contar com este mesmo empenho em outras 39 

oportunidades. Passou então a palavra ao Vice-Presidente do CBH-SM, que em 40 

nome da sociedade civil agradeceu a presença de todos e endossou as palavras 41 

do Coordenador, agradecendo o emprenho das Câmaras Técnicas que ao longo 42 

desses anos alcançaram a excelência nos trabalhos daqui da Serra da 43 

Mantiqueira. Mostrou sua satisfação ao saber que os projetos de 2014 foram 44 
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aprovados No uso da palavra, o Secretário Executivo, agradeceu a presença de 45 

todos e comentou que realmente é diferenciado o desenvolvimento que este 46 

colegiado vem fazendo com as suas propostas. Mas isso se deve também à 47 

tranquilidade que a diretoria passa, e dá autonomia para a objetividade das 48 

Câmaras Técnicas. Explanou sobre o Diálogo Interbacias, onde serão 49 

convidados um representante de cada município, dois do CBH-SM e 50 

estenderemos o convite à diretoria de ensino que contempla a nossa região. 51 

Finalizando informou aos prefeitos que será feito em cada escola, palestras com 52 

assuntos ligados a água, o que já foi acordado e coordenado com a Secretaria 53 

de Educação de Campos do Jordão. Após o início dos trabalhos na cidade de 54 

Campos do Jordão, no segundo semestre, haverá uma extensão dos mesmos 55 

para as outras cidades da UGRHI-1. Também no ciclo de trabalho, haverá no 56 

mês de setembro o I Seminário de Turismo e Educação Ambiental, que contará 57 

com palestras de grandes pensadores da área e essa ideia já está sendo 58 

trabalhada. Sem mais nada a declarar nem a ser questionado, encerrou os 59 

trabalhos às doze horas. 60 


