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Ata da Reunião Plenaria Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da 1 
Serra da Mantiqueira - 2016. Abertura: Aos treze dias do mês de dezembro de 2 
dois mil e dezesseis, foi realizada a reunião plenária ordinária do CBH-SM, com 3 
início às dez horas e vinte minutos, nas dependências da Fazenda Renópolis, 4 
situada na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, Santo Antônio do Pinhal – SP. 5 

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos do dia o 6 
cerimonialista convidou para compor a mesa o Vice-Presidente do Comitê das 7 
Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, que nesta Reunião Plenária irá 8 
presidiar, o Secretário Executivo, o Coordenador da Câmara Técnica de 9 
Planejamento e Assuntos Institucionais – CT-PAI do CBH-SM e a vereadora de 10 

Santo Antônio do Pinhal. Após a composição o cerimonialista agradeceu a 11 
presença de todos e passa o uso da palavra para a proprietária da Fazenda 12 
Renópolis, que agradeceu a presença de todos e falou de seu projeto 13 

envolvendo a propriedade RPPN criada em 2011, com objetivo de pesquisa e 14 
educação ambiental. Encerrando a palavra, desejou boa reunião a todos. Em 15 
seguida o cerimonialista passa então o uso da palavra a mesa, onde o vice – 16 
presidente anunciou que ás 10h e 20 min, estava sendo aberta a última reunião 17 

ordinária do CBH-SM do ano 2016, cumprimentou a mesa e a todos os 18 
presentes. Em seguida, passou a palavra ao secretário executivo que 19 
agradecendo a presença de todos, justificou a ausência do presidente do CBH-20 
SM e pediu para que o vice-presidente lê-se o oficio nº 466/16, encaminhado a 21 

secretaria executiva do CBH-SM, onde justifica, parabeniza e nomeia o seu 22 
substituto para os trabalhos na plenária de hoje. Após a leitura, fez o usou a 23 

palavra o Coordenador da CT-PAI, que agradeceu a presença de todos e 24 
desejou um bom dia de trabalho. Em seguida fez uso da palavra a vereadora, 25 

representando a Câmara e a Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal. Disse que 26 
nesse mesmo dia, está ocorrendo a diplomação dos eleitos, o que impediu a 27 

presença de outros representantes da cidade. Agradeceu a presença todos e 28 
desejou bom trabalho. De volta com a palavra o vice-presidente passou-se então 29 
à aprovação da Ata de 23-06-16. Pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada 30 

em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 31 
3 da pauta, Deliberação CBH-SM 09/2016 - Aprova a celebração do Pacto para 32 
a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Grande. 33 

O Secretário Executivo esclareceu que o pacto já foi assinado pelo presidente, 34 
e que deverá ser homologado hoje. De volta com a palavra o vice-presidente deu 35 

sequência aos assuntos em pauta pediu dispensa da leitura na íntegra da 36 
deliberação 09/2016, lendo apenas os artigos 1º, 2º e 3º, foi colocada em votação 37 
e aprovada por unanimidade. Passou-se então a leitura da Deliberação CBH-SM 38 

10/2016 – Aprova o Relatório de Situação 2016 - Ano base 2015, desenvolvida 39 
sob supervisão da CT-PAI. Após a leitura dos artigos 1º e 2º da deliberação 40 

10/2016, deu-se a aprovação por unanimidade. Em seguida o Vice-Presidente, 41 
citou o item 5 da pauta, Deliberação CBH-SM 11/2016 – Aprova a revisão e 42 

atualização do Plano de Bacia 2016/2019 do CBH-SM, realizada a leitura na 43 
integra. No uso da palavra o secretário executivo, leu-se um documento 44 
elaborado pela prestadora do serviço, tratando das dificuldades para realização 45 

dos trabalhos por conta das constantes alterações apresentadas pela 46 
Coordenadoria de Recursos Hídricos durante o período em que os mesmos já 47 
estavam sendo finalizados. De volta com a palavra o Vice-Presidente, deu 48 
sequência na Deliberação CBH-SM 11/2016, após as manifestações foi posta 49 
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em votação e aprovada por unanimidade. Passando ao item 6, Deliberação CBH-50 
SM 12/2016 – Aprova a escolha dos 3 PDC’s e respectivos Sub PDC’s para o 51 
Plano de Investimento no exercício de 2017, feita a leitura o Vice-Presidente, 52 
propôs ao plenário uma pequena modificação no texto descrito no artigo 1º, 53 
especificando a escolha dos PDC’s e dos sub PDC’s, com a palavra a mesa, o 54 

coordenador da CT-PAI, esclareceu que optou-se aqueles que foram julgados 55 
mais interessantes e viáveis para a região do comitê. Além disso o vice-56 
presidente lembrou que na Deliberação nº 188/2016 ad referendum do CRH, 57 

defini os percentuais para cada PDC’s a serem aplicados. O secretário executivo, 58 
citou ainda o SINFEHIDRO II, já em exercício para apresentação de projetos 59 

FEHIDRO. Feitas as devidas correções no artigo 1º da Deliberação CBH-SM 60 
12/2016, com a palavra o vice-presidente, recapitulou as alterações propostas e 61 
acertadas, a Deliberação CBH-SM 12/2016 foi aprovada por unanimidade. Em 62 

prosseguimento à pauta, foi colocada em discussão e votação a Deliberação 63 
CBH-SM 13/2016, que trata do ‘Edital 03/2016’ que versa sobre o Regulamento 64 
do Processo Eleitoral para o biênio 2017-2019 no âmbito do CBH-SM. Após a 65 
leitura o vice-presidente, enfatizou a questão do calendário a seguir, lembrando 66 

dos procedimentos e prazos a atender cada entidade. Não havendo 67 
manifestação do plenário, a Deliberação CBH-SM 13/2016 foi aprovada por 68 
unanimidade. No item 8, tratando de outros assuntos, passou a palavra ao 69 
plenário, que solicitou informações sobre o montante da verba de investimento. 70 

De volta com a palavra a mesa, o secretário executivo informou que dos R$ 60 71 
milhões (royalties) disponibilizados pelo Estado, é feita uma divisão entre os 21 72 

comitês existentes. Para o CBH-SM foram disponibilizados 2,79% do total. 73 
Lembrado que o percentual anterior era de 2,67%, o que significa que o CBH-74 

SM teve um desempenho premiado com aumento de percentual no quantum 75 
disponibilizado. Com a palavra o vice-presidente, lembrou do processo sobre a 76 

implementação da cobrança do uso da água. Com a palavra o secretário 77 
executivo informou que o ato convocatório, ficara a entidade do DAEE, atender 78 
esta demanda necessária. Com a palavra, o vice – presidente, abriu a palavra a 79 

mesa e ao plenário, havendo os agradecimentos finais, anunciou o 80 
encerramento oficial da reunião ordinária às 12h37min. 81 

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1280&bih=879&q=royalties&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi07b6R6O_SAhWKFpAKHQFpBR0QvwUIFygA

