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Ata da Reunião Plenária Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da 1 
Serra da Mantiqueira - 2017. Abertura: Aos doze dias do mês de dezembro d2 
e 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 hor4 
as e trinta minutos, nas dependências da Prefeitura Municipal de São Bento do 5 

Sapucaí, Av. Sebastião Mello Mendes, 511, Jardim Santa Terezinha, São Bento 6 
do Sapucaí – SP. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos d7 
a Reunião Plenária do CBH-SM, o cerimonialista cumprimentou as autoridades 8 
presentes e chamou nominalmente para ocupar a mesa o Presidente do CBH-S9 
M e Prefeito de Campos do Jordão, Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, Prefeit10 

o de São Bento do Sapucaí, Vice - Presidente do Comitê das Bacias Hidrográfic11 
as da Serra da Mantiqueira, Secretário Executivo do CBH-SM e a Delegada do 12 
CRECI. Em seguida, registrou e agradeceu a presença de vereadores, demais s13 

ecretários e diretores presentes. Após a composição da mesa, foi anunciada um14 
a apresentação musical com as músicas “Natureza” e “Planeta Azul”. Após a ap15 
resentação e no uso da palavra, o cerimonialista, leu-se a Convocação da Reun16 
ião Plenária Ordinária, dando sequência aos trabalhos, passa então o uso da p17 

alavra a mesa, onde o Presidente do CBH-SM, que as 10h30min, iniciou a reun18 
ião parabenizando a dupla que se apresentou anteriormente. Passou-se então à 19 
aprovação da Ata de 22 de junho de 2017. Pediu a dispensa de sua leitura e foi 20 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a votaç21 
ão do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 09/2017 – Aprova a 22 

correção da nomenclatura do Título do Empreendimento FEHIDRO exercício 2023 

17 do município de Santo Antônio do Pinhal, feita a leitura na íntegra da deliber24 
ação, foi dada a palavra ao Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, que prestou m25 

elhores esclarecimentos e enfatizou tratar-se do mesmo empreendimento. De v26 
olta com a palavra, o Presidente colocou em votação a deliberação, sendo apro27 

vada por unanimidade. Passou-se ao item 4 da pauta, tratando da premiação p28 
ara os participantes do concurso “Água Como Viver Sem”. Dada a palavra ao S29 
ecretário Executivo do CBH-SM, que falou sobre a realização do concurso, idea30 

lizado pelo comitê e que contou com o apoio e colaboração da Diretoria de Ensi31 
no da região. Em seguida, com a palavra, o Presidente fez a chamada dos gan32 
hadores para receber seus prêmios, bem como leitura publica dos seus trabalh33 

os e a amostragem das fotografias feitas pelos alunos do ensino médio. Ao final 34 
das premiações, o presidente fez questão de parabenizar a iniciativa do CBH-S35 

M, no sentido de incentivar atividades tidas como secundárias, mas de grande i36 
mportância. A pedido o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o Presidente cham37 
ou a Secretária de Meio Ambiente do Município, para substituir o Prefeito que p38 

recisou afastar-se. Com a palavra, o Presidente, deu sequência nos trabalhos, c39 
onvidando a todos para assistir o Vídeo Institucional do CBH-SM. O vídeo fala d40 

as bacias hidrográficas da Serra da Mantiqueira, com ênfase na importância do41 
s recursos hídricos e florestais da região. Através das imagens exibidas, os pre42 

sentes puderam expandir seus conhecimentos sobre a importância do Comitê, n43 
a missão de preservação do meio ambiente e da proteção de nossos recursos h44 
ídricos. De volta ao uso da palavra, o Presidente após um rápido comentário so45 

bre a importância do vídeo apresentado, deu sequência  à pauta, tratando da D46 
eliberação CBH-SM nº 10 de 12 de dezembro de 2017, Aprova a revisão do Pla47 
no de Ação e Programa de Investimento para o quadriênio 2016/2019”. No uso 48 
da palavra, o Secretário Executivo explicou que se trata de como o comitê agiu 49 
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de acordo com as novas exigências do COFEHIDRO, levando não apenas o no50 
sso comitê, mas também outros sete, na perda de recursos devido às redistribu51 
ições realizadas pela coordenadoria. Fez-se necessária a elaboração de uma n52 
ova tabela para nova distribuição dos recursos para o quadriênio. Falou da redu53 
ção da pontuação do comitê, assim como de outros. Falou de recursos que ser54 

ão impetrados para evitar o corte de verba para o exercício seguinte. Foi exibid55 
a na tela a deliberação que acabou de ser concluída. Colocada em votação, foi 56 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente continuou os trabalhos ab57 
rindo espaço para a manifestação dos presentes. Em seguida usou a palavra o 58 
prefeito de São Bento do Sapucaí, que falou da importância do comitê para tod59 

a a região. Em seguida, usou a palavra o Vice-Presidente, que deu novos escla60 
recimentos sobre a formação e atuação das câmaras técnicas. Em seguida foi d61 
ada a palavra à secretária de Meio Ambiente, que em nome do Prefeito de Sant62 

o Antônio do Pinhal, falou da importância do saneamento para toda a região. D63 
ada a palavra à Delegada do CRECI, que cumprimentou a todos, agradeceu ao 64 
convite e identificou-se como delegada regional do vale do paraíba, colocando s65 
ua instituição à disposição dos municípios. Em seguida o Secretário Executivo, 66 

agradeceu a presença de todos, em especial alguns representantes das entidad67 
es mais participativas no CBH-SM.Com a palavra, o Presidente, despediu-se ag68 
radecendo a presença de todos. Registrando o encerramento dos trabalhos ao 69 
meio-dia e cinco minutos, desejando boas festas e um próspero 2018. 70 


