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Ata da Reunião Plenária Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da 1 
Serra da Mantiqueira - 2017. Abertura: Aos trinta e um dias do mês de março 2 
de dois mil e dezessete, foi realizada a reunião plenária ordinária do Comitê das 3 
Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), com início às dez horas 4 
e trinta minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Campos do Jordão, 5 

situada na rua Inácio Caetano, 490 - Abernéssia - Campos do Jordão / SP. 6 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos o cerimonialista 7 
convidou para compor a mesa o Presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas 8 
da Serra da Mantiqueira e Prefeito de Campos do Jordão, o Vice-Presidente, o 9 
Secretário Executivo, o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o Prefeito de São 10 

Bento do Sapucaí e o presidente da Câmara dos Vereadores de Campos do 11 
Jordão, no uso da palavra, o cerimonialista, registrou a presença dos Vereadores 12 
desta Câmara Municipal, da Câmara de Santo Antônio do Pinhal e de São Bento 13 

do Sapucaí, aqui presentes, na pessoa de quem foram cumprimentados e 14 
saudados todas das demais autoridades presentes e convidados. Em seguida 15 
foi feito o convite para que todos ficassem em posição de respeito durante a 16 
execução do Hino Nacional Brasileiro. Após a execução do Hino, o 17 

cerimonialista, passa então o uso da palavra a mesa, onde o presidente anunciou 18 
abertura da primeira reunião ordinária do CBH-SM do ano 2017, cumprimentou 19 
a mesa e a todos os presentes. Em seguida, passou-se então à aprovação da 20 
Ata de 13 de dezembro de 2016. Pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada 21 

em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 22 
3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 01/2017 – Aprova 23 

complementações e modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 2017 na 24 

Deliberação 01/2012 no âmbito do CBH-SM. Ao término da leitura integral do 25 

texto, a deliberação foi posta em votação e aprovada por unanimidade, apenas 26 

fazendo o registro do texto do artigo 1º substituindo a palavra “desse modo” por 27 
“deste modo”. Dando sequência aos assuntos em pauta, foi feita a leitura integral 28 
da Deliberação CBH-SM 02/2017 - Empossa os membros para compor a 29 

plenária do CBH-SM, para o exercício 2017/2019. Após as inscrições feita até o 30 
prazo limite de 14 de março de 2017, foram preenchidos os nomes para 31 

representar as sociedades estadual, municipais e civis. Em seguida foi feita a 32 
leitura do Anexo 1, com anúncio dos nomes de todos os indicados, titulares e 33 

suplentes. Terminada a leitura nominal, a Deliberação foi colocada em votação 34 
e aprovada por unanimidade. Passou-se então a leitura do item 5 da pauta, 35 
Deliberação CBH-SM 03/2017 - Elege e empossa Diretoria do CBH-SM, para o 36 
exercício 2017/2019. Feita a leitura dos nomes da mesa diretiva do CBH-SM, foi 37 
aprovada por unanimidade. Em seguida, no item 6, foi feita a solenidade de 38 

posse dos membros das CT’s. O presidente pediu licença aos presentes, para 39 
ser dispensado da leitura das três páginas do anexo em que estão relacionados 40 

os nomes dos membros a serem empossados, tendo em vista a aprovação dos 41 
mesmos em pauta anterior.  Sob aplausos foi feita a posse dos novos membros 42 
das CT’s do CBH-SM.  No item 7 da pauta, tratando de outros assuntos, foi feita 43 
a leitura da Deliberação extraordinária do CBH-SM nº 04 de 31 de março de 44 
2017, que aprova o Plano de Bacias contendo Plano de Ação e Programa de 45 
Investimento para o período de 2017/2019 do CBH-SM. Feita a leitura na integra, 46 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida a palavra foi 47 
dada ao Secretário Executivo, que agradecendo a presença de todos, enalteceu 48 
o trabalho das CT’s, citando-as como esteio do comitê. Lembrou ainda de sua 49 
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viagem para Brasília, com o propósito de buscar investimento fora do âmbito 50 
estadual, contando com a legitimidade dos nossos trabalhos. De volta com a 51 
palavra, o presidente citou a indicação para compor o Conselho Estadual de 52 
Recursos Hídricos – CRH, sugeriu que representasse nesse biênio o Prefeito de 53 
Santo Antônio do Pinhal para compor o Conselho, não havendo manifestação, 54 

foi aprovado por unanimidade. O Presidente mencionou ainda que o Prefeito de 55 
São Bento do Sapucaí recentemente assumiu a representação no Conselho 56 
Estadual de Saneamento e na Região Metropolitana, também recentemente, 57 
representado pelo Prefeito de Campos do Jordão, sendo assim, a Serra da 58 
Mantiqueira em total vapor para dar continuidade aos trabalhos nos municípios 59 

da região Serrana e no Vale do Paraíba. Em seguida, usou a palavra, o vice-60 
presidente, que cumprimentou a todos e destacou a qualidade dos trabalhos e a 61 
dedicação de todos os envolvidos. Em seguida usou da palavra o prefeito de São 62 

Bento do Sapucaí, que cumprimentou a todos e enalteceu sua satisfação em 63 
colaborar com os trabalhos do comitê, responsável por uma série de atividades 64 
que se transformam em recursos para as três cidades da região. Em seguida, foi 65 
dada a palavra ao prefeito de Santo Antônio do Pinhal, agradeceu ao apoio 66 

recebido de todos os integrantes do comitê, com atenção especial para projetos 67 
que visem melhorar e garantir os recursos hídricos dessa região. Dando 68 
prosseguimento aos trabalhos, o presidente mencionou que a Secretaria 69 
Executiva Adjunta do CBH-SM continua nas mãos da atual, permanecendo mais 70 

um biênio e dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria do 71 
CBH-SM. Colocou a palavra à disposição dos demais presentes, para 72 

manifestação, não havendo, de volta com a palavra, foi dado o lembrete, de que 73 
o relatório de situação terá que ser aprovado até o dia 30 de junho de 2017. 74 

Agradeceu a todos, cumprimentou os novos membros da CT’s, encerrou 75 
oficialmente a Reunião Ordinária às 12h37min.  76 


