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Ata da Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 
Mantiqueira - 2016. 2 
Abertura: Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, foi realizada 3 
a reunião plenária ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 4 
Mantiqueira (CBH-SM), com início às dez horas, no Horto Florestal, sito à 5 

avenida Pedro Paulo, s/n, horto florestal – Campos do Jordão. VERIFICAÇÃO 6 
DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos do dia o cerimonialista convidou  para 7 
compor a mesa o Presidente do Comitê e prefeito de Campos do Jordão, o 8 
Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o representante da ABES, o Tenente da 9 
Policia Ambiental e o Secretário Executivo do CBH-SM, com a palavra deu início 10 

a reunião com a apresentação dos músicos e logo após passou a palavra ao 11 
monitor ambiental do horto florestal, que fez uma explanação geral sobre o 12 
Parque, uma história do Horto Florestal. (Sua explanação foi acompanhada de 13 

imagens mostradas aos presentes). Retomando a palavra, o presidente 14 
agradeceu e cumprimentou sobre a explanação dada em relação ao parque, 15 
agradeceu e parabenizou a apresentação dos artistas musicais, cumprimentou 16 
a mesa e parabenizou o sr. Luiz Roberto Barretti, que hoje assume a vice-17 

presidente do CBH-SM, agradeceu também a presença de todos os membros 18 
titulares e suplentes, aos visitantes e convidados e em seguida deu início aos 19 
trabalhos da reunião ordinária. Leu-se então a convocação ao plenário para a 20 
votação e aprovação do Sr. Luiz Roberto Barretti, para o cargo de Vice-21 

Presidente do CBH-SM. Seu nome foi aprovado por unanimidade, dando-se a 22 
posse em seguida. Passou-se então à aprovação da Ata de 8 de dezembro de 23 

2015. Aprovada por unanimidade depois de dispensada a leitura e com uma 24 
ressalva na linha 78. Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, que trata 25 

da deliberação ad referendum 01/2016, sobre complementação do Anexo 1 em 26 
relação aos cronogramas dos recursos do FEHIDRO no âmbito do CBH-SM. 27 

Deu-se a aprovação por unanimidade. Passou-se então a votação do Item 4 da 28 
pauta, que tratou da alteração no Estatuto do CBH-SM, criando a Secretaria 29 
Executiva Adjunta. Aprovada por unanimidade. Em seguida, deu-se a votação 30 

ao item 5 da pauta, para aprovação da Deliberação ad referendum 3/2016, do 31 
CBH-SM, tratando da demanda induzida no valor R$ 122.106,39, para 32 
capacitação de professores. Aprovada por unanimidade. Em seguida, deu-se a 33 

leitura do item 6, aprovação da deliberação 4/2016, do CBH-SM que trata da 34 
demanda induzida para Comunicação e Mobilização dos trabalhos do comitê, 35 

enfatizando a necessidade da divulgação das atividades do colegiado. Com o 36 
valor máximo de R$ 100.000,00. Aprovado por unanimidade. Em seguida deu-37 
se ao item 7 da pauta, com deliberação 5/2016, que aprova a hierarquização dos 38 

empreendimentos apresentados ao CBH-SM, para execução com recursos do 39 
FEHIDRO para o pleito de 2016, no valor de R$ 1.313.504,07. Em reunião da 40 

CTPAI (Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais), realizada 41 
no dia 4 de maio de 2016, deu-se a hierarquização dos projetos a serem 42 

executados, no valor total de R$ 1.784.247,31, na forma e na sequência do 43 
anexo apresentado. Deu-se então a leitura da classificação dos cinco 44 
empreendimentos, especificando-se a finalidade, nome dos tomadores, valores 45 

totais hierarquizados. O secretário executivo, pediu a palavra esclarecendo que 46 
por dificuldades financeiras a nível orçamentário do munícipio de São Bento do 47 
Sapucaí, a execução dos dois empreendimentos aprovados fica inviável. Foi 48 
chamado o Sr. Guilherme Ferrão, da Secretaria do Meio Ambiente, 49 
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representando o município, que esclareceu a opção pela execução do projeto de 50 
esgoto no bairro dos Pinheiros, em detrimento daquele destinado à construção 51 
de gabião em trecho do Rio Sapucaí-mirim, o 4º classificado na planilha de 52 
hierarquização seria inviável para o momento, pois o recurso não irá atender 53 
todos os empreendimentos apresentados no CBH-SM. Com as devidas 54 

alterações, a deliberação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 55 
Deu-se então seguimento à pauta com item 8, sobre assunto diversos. O 56 
presidente passou a palavra ao secretário executivo do CBH-SM, que explicou 57 
sobre as necessidades e vantagens para a existência de uma secretaria 58 
executiva adjunta. Depois de enfatizar que foi escolhida uma pessoa da cidade, 59 

com raízes na região e profissional zelosa, responsável e dedicada ao bom 60 
exercício dos trabalhos, e contando com todo o apoio da direção do DAEE em 61 
Taubaté. Chamada a srta. Mariana Lucas, que ocupou um lugar à mesa, 62 

tomando posse no cargo. Em seguida foi dada a palavra ao vice-presidente do 63 
comitê, que falou de sua experiência anterior em comitês a níveis estadual e 64 
federal, desejou sucesso nos trabalhos e lembrou da comemoração próxima dos 65 
15 anos de existência do comitê. Em seguida foi dada a palavra à Mariana, que 66 

assume a secretária executiva adjunta. Agradeceu a todos pela oportunidade e 67 
pelo carinho recebido. Em seguida o presidente falou da festa dos 15 anos do 68 
comitê, no dia 23 de junho de 2016. Com volta da palavra o secretario executivo 69 
falou da criação do Comitê Federal voltada para a Bacia do Rio Grande. Disse 70 

que serão necessários três representantes (civil, municipal e estadual), a serem 71 
indicados futuramente. Falou da edição de um “edital de manga curta”, para 72 

aprovação de um projeto para uso dos recursos que sobraram dentre o quantum 73 
determinado pelo FEHIDRO para 2016. Com a palavra, o presidente falou da 74 

necessidade desse novo edital, para uso de uma verba que sobrou, no valor 75 
aproximado de R$ 200.000,00 a ser elaborado em tempo recorde, lembrou 76 

também dos avisos levados a todos pelo Secretário Executivo do CBH-SM. 77 
Encerrando a reunião, às 12h40m, do dia 13 de maio de 2016. 78 


