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Ata da Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 
Mantiqueira - 2016. Abertura: Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil 2 
e dezesseis, foi realizada a reunião plenária ordinária do Comitê das Bacias 3 
Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), com início às quatorze horas 4 
e cinquenta e cinco minutos, nas dependências da sede do Comitê, sita à Rua 5 

Brigadeiro Jordão, 553, Vila Abernéssia, Campos do Jordão –SP. 6 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos do dia o 7 
cerimonialista convidou para compor a mesa o Presidente do Comitê das Bacias 8 
Hidrográficas da Serra da Mantiqueira e prefeito de Campos do Jordão, 9 
Secretário Executivo do CBH-SM e o vice-presidente do CBH-SM que é também 10 

presidente da sub sessão Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 11 
Ambiental do Vale do Paraíba (ABES). O cerimonialista informou que terá 2 12 
momentos esta reunião, primeiramente daremos início aos trabalhos da pauta 13 

da plenária e logo em seguida a comemoração dos 15 anos do Comitê das 14 
Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, cumprimentou e agradeceu a 15 
todos pela presença e passou a palavra ao presidente. No uso da palavra 16 
anunciou abertura da reunião ordinária do CBH-SM, cumprimentou a mesa e a 17 

todos os presentes. Enfatizou que essa reunião é toda especial, quase que 18 
informal, em virtude de estarmos comemorando os 15 anos de existência do 19 
CBH-SM. Cumprimentou o secretário executivo pela iniciativa e falou que antes 20 
da comemoração, os trabalhos serão realizados. Leu-se então a convocação ao 21 

plenário com a aprovação da pauta da reunião. Em seguida chamou pela 22 
exibição de um vídeo comemorativo pelo aniversário do comitê. Finalizando o 23 

vídeo houve o agradecimento à colaboração da sociedade civil, das entidades 24 
empresariais e dos membros participantes no apoio aos trabalhos do comitê. 25 

Com a palavra o presidente citou com destaque a grave crise vivida por conta da 26 
maior seca dos últimos 100 anos e reafirmando que segundo dados técnicos de 27 

especialistas, serão necessários 40 anos para que tudo seja recuperado e volte 28 
como era há dois anos, depois de perdermos 75% de nossa capacidade de 29 
armazenamento nos reservatórios de águas paulistas. Dando sequência aos 30 

trabalhos passou-se então à aprovação da Ata de 13 de maio de 2016, retificada 31 
a pedido do vice-presidente, foi colocada em votação e aprovada por 32 
unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, Deliberação ad 33 

referendum CBH-SM 06/2016, que trata do cronograma para 2º Chamada de 34 

Projetos FEHIDRO - Exercício 2016. Encerrada a leitura, inclusive com destaque 35 

para os valores a ela pertinentes, foi colocada em votação e aprovada por 36 
unanimidade. Passou-se então a leitura do item 4, Deliberação CBH-SM 37 
07/2016, que trata da aprovação e recomendação da Câmara Técnica de 38 

Planejamento e Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos 39 
empreendimentos submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos 40 

financeiros do FEHIDRO - Exercício 2016 2º chamada. Após a leitura deu-se a 41 
aprovação por unanimidade. Em seguida o presidente citou o item 5 da pauta, 42 

tratando de outros assuntos, passou a palavra aos membros da mesa. O 43 
Secretário Executivo, agradeceu a presença de todos e falou do aniversário de 44 
15 anos do comitê e de ser o caçula entre os 28 comitês existentes no Estado 45 

de São Paulo. Nascendo da vontade da população do alto da Serra da 46 
Mantiqueira. Agradeceu à atuação da Coordenadoria de Recursos Hídricos. 47 
Falou que a região é de grande importância turística para todo o país, e que 48 
atuação direto do comitê foi fundamental na realização de grandes projetos dos 49 
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municípios abrangidos pelo comitê, com destaque para os trabalhos envolvendo 50 
o saneamento básico e o sistema isolado de tratamento de esgotos. Falou das 51 
mais de 100 propostas de projetos apresentadas durante estes 15 anos e 52 
devidamente avaliadas e aprovadas pelas Câmaras Técnicas, totalizando 53 
valores aproximadamente a 30 milhões liberados pelo Fundo Estadual de 54 

Recursos Hídricos - FEHIDRO. Citou a inauguração de uma galeria dos ex-55 
presidentes do CBH-SM, que é de grande prestigio ter esta galeria na sede do 56 
Comitê. Falou que antes do comitê existia uma comissão formada por cidadãos 57 
abnegados e interessados, graças aos quais foi possível criar o comitê e em 58 
seguida agradeceu a todos presentes. Lembrou também da entrega dos brindes 59 

no final da cerimônia e enfatizou o coquetel e a música boa para aos 15 anos do 60 
Comitê. No uso da palavra o presidente fez a leitura de uma deliberação 61 
extraordinária, Deliberação ad-referendum CBH-SM 08/2016, que trata da 62 

Indicação de membros para compor a Câmara Técnica de Integração – CTI do 63 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande - CBH-GRANDE, aprovada por 64 
unanimidade. Em seguida o vice-presidente no uso da palavra falou sobre a 65 
composição do CBH-Grande com os demais Comitês afluentes, falou da Oficina 66 

que a ANA – Agencia Nacional das Águas fez no Comitê da Serra para os 67 
membros das Câmaras Técnicas, apontando a harmonia que o CBH-SM tem e 68 
agradeceu a presença de todos. De volta com a palavra o presidente passou a 69 
palavra ao plenário, sem manifestação, o presidente anunciou o encerrando 70 

oficial da reunião ordinária às 15h37min, convidando a todos para o evento 71 
comemorativo ao aniversário do comitê e ao recebimento de brindes 72 

comemorativos pela data, abrilhantado por uma apresentação musical e 73 
artística. 74 


