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Ata da Reunião Plenária Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da 1 

Serra da Mantiqueira - 2018. Abertura: Aos vinte e um dias do mês de junho 2 

de dois mil e dezoito, 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 quarenta e cinco minutos, nas dependências do Buffet Cintra, situado na Av. 5 

Januário Miráglia, 2410, Jaguaribe, Campos do Jordão – SP, CEP: 12460-000. 6 

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos da Reunião Plenária 7 

do CBH-SM, o cerimonialista cumprimentou as autoridades presentes e chamou 8 

nominalmente para ocupar a mesa o Presidente do CBH-SM e Prefeito de 9 

Campos do Jordão, o Sr. Prefeito de São Bento do Sapucaí, o Vice - Presidente 10 

do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira e o Secretário 11 

Executivo do CBH-SM. Em seguida, registrou e agradeceu a presença de todos 12 

membros do Colegiado. Após a composição da mesa e no uso da palavra, o 13 

cerimonialista, leu-se a Convocação da Reunião Plenária Ordinária, dando 14 

sequência aos trabalhos, passa então o uso da palavra a mesa, onde o 15 

Presidente do CBH-SM, que as 10h45min, iniciou a reunião dando sequência a 16 

pauta, passou-se então à aprovação da Ata de 12 de dezembro de 2017. Pediu 17 

a dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 18 

Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum 19 

CBH-SM nº 01/2018 - Aprova complementações e modificações no anexo I para 20 

o pleito FEHIDRO 2018 na Deliberação 01/2012 no âmbito do CBH-SM, feita a 21 

leitura na íntegra da deliberação, o Presidente, colocou em votação a 22 

deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 4 da pauta, 23 

Deliberação CBH-SM 02/2018 - Aprova a recomendação da Câmara Técnica de 24 

Planejamento e Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos 25 

empreendimentos submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos 26 

financeiros do FEHIDRO - Exercício 2018. Dada a palavra ao Secretário 27 

Executivo do CBH-SM, que falou sobre o oficio SECOFEHIDRO CIRCULAR nº 28 

0386/2018, que pese a necessidade de readequação da deliberação 29 

COFEHIDRO nº 192 de 5 março de 2018, em razão da aprovação do PLC nº 30 

315/2009. Dada a palavra ao Vice-Presidente do Comitê das Bacias 31 

Hidrográficas da Serra da Mantiqueira, que explanou sobre o PLC nº 315/2009 32 

e reforçou que devemos debater prioridades de investimento com preocupação 33 

em aumentar a quantidade e a qualidade dos Recursos Hídricos. Em seguida, 34 

com a palavra, o Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo aprovada 35 

por unanimidade. Dando sequência nos trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, 36 

Deliberação CBH-SM 03/2018 – Aprova o Relatório de Situação 2018 - Ano base 37 

2017. Dada a palavra ao Secretário Executivo, que elogiou e parabenizou a 38 

todos os envolvidos na feitura do relatório. Em seguida usou a palavra o prefeito 39 

de São Bento do Sapucaí, que falou da importância do comitê para toda a região 40 

e destacou o trabalho de seus servidores públicos, na colaboração para a 41 

confecção do Relatório de Situação. De volta ao uso da palavra, o Presidente 42 

após um rápido comentário sobre a importância do referido documento, colocou 43 
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em votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 44 

6 da pauta, se tratando de outros assuntos, o Presidente do comitê convidou o 45 

presidente do Grupo Dispersores – ONG, que apresentou a instituição e fez uma 46 

ampla explanação do projeto "De Olho nos Olhos", que está sendo desenvolvido 47 

recentemente no estado de Estado de São Paulo, especialmente na região 48 

serrana. De volta com a palavra, o Presidente, agradeceu e desejou sucesso nos 49 

trabalhos que vem sendo realizado pela instituição. Abrindo a palavra a mesa, 50 

fez o uso, o Secretário Executivo, comunicando aos membros sobre o Curso 51 

Turismo Rural Sustentável, que teve início dia 20/06/2018, em São Bento do 52 

Sapucaí. O próximo modulo (2º) será no SENAC em Campos do Jordão no dia 53 

25 de julho. Informou também sobre a abertura para inscrição no Curso: 54 

Implantação de um Sistema de Informações Geográficas na Bacia Hidrográfica 55 

da Serra da Mantiqueira – UGRHI 1, como Instrumento de Gestão de Recursos 56 

Hídricos, promovido pela Fundação de Desenvolvimento Cientifico e 57 

Tecnológico – FDCT, através do projeto FEHIDRO 2010-SM-138, os 58 

interessados procurar a secretaria executiva do CBH-SM, finalizando o uso da 59 

palavra, agradeceu a mesa e aos membros presentes. Com a palavra, o 60 

Presidente, abriu novamente a palavra a mesa e ao plenário, não havendo 61 

manifestações, o Presidente, despediu-se agradecendo a presença de todos. 62 

Registrando o encerramento dos trabalhos ao meio-dia e vinte e cinco minutos. 63 


