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Ata da Reunião Plenária Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da 1 
Serra da Mantiqueira - 2017. Abertura: Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 do Pesqueiro e Restaurante Recanto do Pico, 5 
Estrada do Pico, km 3, Sertãozinho, Santo Antonio do Pinhal – SP. 6 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos da Reunião Plenária, 7 
o cerimonialista convocou os presentes para compor o plenário e convidou para 8 
compor a mesa o Vice - Presidente do Comitê, Prefeito de Santo Antônio do 9 

Pinhal, Secretaria de Meio Ambiente do Município de São Bento do Sapucaí, 10 
representando o prefeito, na sua ausência, a prefeita de Monteiro Lobato, que 11 
nos visita, e o Secretário Executivo do CBH-SM, no uso da palavra, o 12 
cerimonialista, agradeceu à presença dos vereadores dos 3 municípios da 13 

UGRHI 1. Para início efetivo dos trabalhos, foi solicitada a atenção de todos para 14 
a execução da música “Planeta Água”. Após a execução, passa então o uso da 15 
palavra a mesa, onde o Vice - Presidente, cumprimentou a todos e fez um elogio 16 
a hospitalidade de Santo Antônio do Pinhal.  Em seguida cumprimentou a mesa, 17 

em especial o Prefeito anfitrião, que no uso da palavra, cumprimentou e 18 
agradeceu a todos e desejou uma ótima reunião. De volta com a palavra, o Vice 19 
- Presidente, passou o uso para a Secretaria de Meio Ambiente do Município de 20 

São Bento do Sapucaí, em posse do uso, desculpou-se pela ausência do 21 
Prefeito. Com a palavra, o Vice - Presidente, falou sobre a ausência do 22 
presidente do Colegiado e leu-se um documento para conhecimento de todos, 23 

onde é oficializado o pedido de que o Vice seja o seu substituto assumindo a 24 
mesa da reunião. Passou o uso para a prefeita de Monteiro Lobato, que falou da 25 

importância de uma reunião dessa envergadura em benefício da biodiversidade, 26 
da água e salientou que é a maior riqueza do Planeta. Com a palavra, o 27 

Secretário Executivo, agradeceu ao trabalho da Secretaria Adjunta do CBH-SM 28 
e a Assessoria de Comunicação, para realização desse evento, cumprimentou a 29 

mesa e gradeceu a todos os presentes. Com a palavra o cerimonialista convidou 30 
o IPT- Instituto de Pesquisa Tecnológicas, para uma apresentação do seu 31 
belíssimo trabalho desenvolvido nos últimos tempos. Após a apresentação e de 32 
volta com a palavra, o cerimonialista agradeceu a equipe do IPT, pela rica 33 

apresentação e passou a palavra a mesa, a prefeita de Monteiro Lobato, no uso, 34 
enalteceu a competência do IPT. Com a palavra, o Vice – Presidente deu 35 
sequência à pauta, passou-se então à aprovação da Ata de 31 de março de 36 
2017. Pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e aprovada por 37 
unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, Deliberação ad 38 

referendum CBH-SM 05/2017 – Aprova a prorrogação do prazo para a inscrição 39 

de empreendimentos FEHIDRO para o pleito 2017 no âmbito do CBH-SM.  Ao 40 

término da leitura integral do texto, o Vice - Presidente, esclareceu que esta 41 
demanda ocorreu porque o novo portal do SINFEHIDRO (II), teve problemas 42 
técnicos, justificado, a deliberação foi posta em votação e aprovada por 43 

unanimidade. Dando sequência aos assuntos em pauta, foi feita a leitura da 44 
Deliberação ad referendum CBH-SM 06/2017 – Aprova a inclusão do Sub PDC 45 

3.1 no plano de investimento FEHIDRO exercício 2017 no âmbito do CBH-SM, 46 
o Vice - Presidente, convidou a Coordenadora da Câmara Técnica de 47 
Planejamento e Assuntos Institucionais – CT-PAI do CBH-SM, no uso da palavra, 48 
cumprimentou a todos e esclareceu a necessidade e a importância desta 49 



2 

 

inclusão para o pleito FEHIDRO 2017, após os esclarecimentos, com a palavra, 50 
o Vice - Presidente, colocou em votação e foi aprovada por unanimidade. 51 
Passou-se então a leitura do item 5 da pauta, Deliberação CBH-SM 07/2017 - 52 
Aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos 53 

Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos 54 
submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos financeiros do FEHIDRO 55 
- Exercício 2017, após a leitura, passou-se a palavra novamente para a 56 
Coordenadora da CT-PAI, que falou da inclusão de todos os projetos dentro do 57 
valor disponível pelo FEHIDRO para o exercício de 2017 na UGRHI 1 e também 58 

dentro dos PDC’s e Sub PDC’s escolhidos como prioritários para este pleito na 59 
Serra da Mantiqueira. Com a palavra, o Vice - Presidente, colocou em votação e 60 
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, no item 6, Deliberação CBH-SM 61 
08/2017 – Aprova o Relatório de Situação 2017 - Ano base 2016, após a leitura 62 

na integra, o Vice - Presidente, agradeceu e elogiou o trabalho desenvolvido pelo 63 
Grupo de Trabalho. Passou então o uso da palavra para a Coordenadora da CT-64 
PAI, que enalteceu e elogiou o trabalho de todos, lembrou das dificuldades 65 
encontradas para buscar os dados necessários para a elaboração do trabalho. 66 

De volta com a palavra, o Vice - Presidente, colocou em votação e foi aprovada 67 
por unanimidade. Ainda com a palavra e dando sequência a pauta, tratando de 68 
outros assuntos, o Vice - Presidente, falou da indicação de 3 representantes do 69 

comitê para participar no Fórum Paulista dos Comitês, quem se interessar, favor, 70 
procurar a Secretaria Executiva do CBH-SM. Em seguida, comunica sobre uma 71 

Oficina do CBH Grande, de iniciativa federal, com previsão para o dia 9 de 72 
agosto, tratando especialmente do Plano Integrado de Recursos Hídricos de 6 73 

comitês paulistas e 8 comitês mineiros, visando a proteção das cabeceiras 74 

hidrográficas. Encerrando agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada 75 
a reunião plenária de 22 de junho de 2017 às 12h37min.  76 


