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Ata da reunião de Vereadores Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 

Mantiqueira - CBH-SM - Processo eleitoral 2015/2017. 2 
 3 

Presentes: Rachel Ribeiro S. Carvajal (CM-SAP), Anderson José Mendonça 4 
(CM-SAP), Luiz Inácio Batista (CM-SAP), Luciano Soares Honório (CM-CJ), 5 
Suzana Reis (CM-CJ), Sheliga Ticiane Gonçalves da Silva (PMCJ/CBH-SM), 6 
Francisco Carlos dos Santos (DAEE/CBH-SM) e Mariana da Silva Lucas (DAEE 7 
– CBH-SM), ABERTURA: Aos vinte e seis do mês de março de dois mil e quinze, 8 

às dez horas, iniciou-se a reunião de vereadores com o objetivo de indicar o 9 
membro titular e suplente das Câmaras Municipais no CBH-SM para o período 10 
2013/2015. O encontro foi realizado na Sede do CBH-SM localizada à Rua 11 
Brigadeiro Jordão, 553 - Vila Abernéssia - Campos do Jordão/SP 12 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Para início dos trabalhos, o Sr. Francisco 13 

Carlos dos Santos  agradeceu a presença de todos e em seguida, fez uma breve 14 
explanação sobre os trabalhos do CBH-SM e sobre os direcionamentos 15 
apontados para esse novo biênio, informou que o CBH-SM possui uma vaga no 16 

Segmento Município para as Câmaras Municipais das três cidades da região 17 
(Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal), desta 18 
forma, a presente reunião deverá, através dos representantes indicados pelas 19 

Câmaras Municipais, eleger o membro titular e o suplente para compor o 20 
Plenário do CBH-SM. Expôs aos presentes que de acordo com a rotatividade o 21 
cargo em questão deverá ser da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí 22 

seguido pela Câmara de Santo Antônio do Pinhal como suplente, entretanto a 23 
ausência do indicado pela Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, levantou 24 

a questão sobre a aceitação do Sr. Mateus José da Silva para tal indicação, para 25 
sanar a dúvida o Sr. Francisco Carlos dos Santos através do contato telefônico 26 

confirmou a aceitação do mesmo. As indicações foram as seguintes: Câmara 27 
Municipal de São Bento do Sapucaí – Vereador Mateus José da Silva, como 28 

membro titular, Santo Antônio do Pinhal- Vereador Anderson José Mendonça 29 
como membro suplente. Todos os vereadores presentes concordaram com a 30 
proposta. Para a composição das Câmaras Técnicas (CT) os vereadores serão 31 

indicados em documento formal pelas câmaras. Sem mais nada a ser tratado o 32 

Sr. Francisco encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. 33 


