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

Serra da Mantiqueira - 2018. Abertura: Aos treze dias do mês de dezembro de 2 

dois mil e dezoito, foi realizada a reunião plenária ordinária do Comitê das Bacias 3 

Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), com início às dez horas e 4 

quarenta e cinco minutos, nas dependências da Bete Restaurante, Rua 5 

Projetada, 2 km 63, José da Rosa, São Bento do Sapucaí/SP. VERIFICAÇÃO 6 

DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos da Reunião Plenária do CBH-SM, o 7 

cerimonialista cumprimentou as autoridades presentes e chamou nominalmente 8 

para compor a mesa, em primeiro o Vice-Presidente do Comitê, seguindo-se do 9 

Secretário Executivo do CBH-SM, o Secretário de Meio Ambiente de Campos do 10 

Jordão, representando o Prefeito de Campos do Jordão e Presidente do CBH-11 

SM, a Secretária de Meio Ambiente de Santo Antônio do Pinhal, representando 12 

o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, a Secretária de Meio Ambiente de São 13 

Bento do Sapucaí, representando o Prefeito de São Bento do Sapucaí, e o 14 

Secretário Executivo do CBH-PS, representando o Diretor do DAEE. Em 15 

seguida, registrou e agradeceu a presença de todos membros do Colegiado. 16 

Após a composição da mesa e no uso da palavra, o cerimonialista, anunciou 17 

uma apresentação musical, alusiva ao evento, quando foi interpretada a canção 18 

“Planeta Água”. Após a apresentação musical, o Vice-Presidente do Comitê fez 19 

uso da palavra, agradecendo a todos mais uma vez e dando destaque para a 20 

última plenária do ano, tendo na pauta deliberações de grande importância para 21 

os trabalhos do Colegiado. Em seguida, passou a palavra ao Secretário de Meio 22 

Ambiente de Campos do Jordão, que parabenizou aos músicos e agradeceu a 23 

presença de todos, desejou um bom trabalho e encerrou suas palavras 24 

desejando a todos um feliz natal e um feliz ano novo.  Em seguida foi dada a 25 

palavra à Secretária de Meio Ambiente de São Bento do Sapucaí, que 26 

cumprimentou a mesa e aos demais presentes, justificou a ausência do Prefeito 27 

de São Bento do Sapucaí e desejou a todos uma excelente reunião.  Em seguida, 28 

a Secretária de Meio Ambiente de Santo Antônio do Pinhal, esclareceu a 29 

ausência do Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, devida à sua presença em 30 

outra reunião, agendada e confirmada anteriormente. Em seguida, foi dada a 31 

palavra ao Secretário Executivo do CBH-PS, que representando o Diretor do 32 

DAEE, parabenizou a apresentação musical, bem como a canção escolhida. 33 

Depois de cumprimentar a todos os presentes, lembrou que no dia anterior, o 34 

DAEE havia comemorado 67 anos de existência, de bons serviços prestados ao 35 

Estado. Fazendo uso da palavra, o Secretário Executivo do CBH-SM, agradeceu 36 

a presença de todos, à confiança do diretor do DAEE depositada em sua 37 

nomeação e aproveitou para desejar a todos um feliz natal. De volta com a 38 

palavra, o Vice-Presidente, leu-se a convocação, em seguida, dando sequência 39 

a pauta, item 2, passou-se então à aprovação da Ata de 21 de junho de 2018. 40 

Pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e aprovada por 41 

unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, Deliberação ad 42 

referendum CBH-SM nº 04/2018, que substitui na Secretaria Executiva, ocupada 43 
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pelo Segmento Estado, o Secretário Executivo do Comitê das Bacias 44 

Hidrográficas da Serra da Mantiqueira-CBH-SM, feita a leitura na íntegra da 45 

deliberação, o Vice-Presidente, colocou em votação, sendo aprovada por 46 

unanimidade. Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação CBH-SM 05/2018, que 47 

aprova a escolha dos 3 PDC’s e respectivos Sub PDC’s para o Plano de 48 

Investimento no exercício de 2019. Fez-se a leitura dos PDC’s escolhidos, 49 

conforme proposto em deliberação. Em seguida, com a palavra, o Vice-50 

Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por 51 

unanimidade. Dando sequência nos trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, 52 

Deliberação CBH-SM 06/2018, que aprova o ‘Edital 02/2018’ que versa sobre o 53 

Regulamento do Processo Eleitoral para o biênio 2019-2021 no âmbito do CBH-54 

SM, lembrando especificamente do cronograma de datas e entrega dos 55 

respectivos cadastros de indicados. Colocou em votação a deliberação, sendo 56 

aprovada por unanimidade. Fazendo uso da palavra para suas considerações 57 

finais, o Vice-Presidente, lembrou que está em estudos a criação de uma 58 

agência, onde seriam juntados os comitês da Serra da Mantiqueira, do Litoral 59 

Norte e do Paraíba do Sul. Com sua aprovação, haveria mais liberdade de 60 

atuação. Em seguida, se tratando do item 6 da pauta, outros assuntos, abriu 61 

novamente a palavra a mesa e ao plenário, não havendo manifestações, 62 

agradeceu à presença de todos, sugerindo uma foto a ser juntada aos arquivos 63 

históricos do CBH-SM. Registrando o encerramento dos trabalhos ao meio-dia e 64 

vinte e cinco minutos. 65 


