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

Serra da Mantiqueira - 2019. Abertura: Aos vinte e nove dias do mês de março 2 

de dois mil e dezenove, foi realizada a reunião plenária ordinária do Comitê das 3 

Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira (CBH-SM), com início às nove 4 

horas e quarenta e cinco minutos, nas dependências da Câmara Municipal  de 5 

Campos do Jordão, Rua Inácio Caetano, 490, Abernessia, Campos do 6 

Jordão/SP. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos da 7 

Reunião Plenária do CBH-SM, o cerimonialista cumprimentou as autoridades 8 

presentes e chamou nominalmente para compor a mesa, em primeiro o Vice-9 

Presidente do Comitê, seguindo-se do  Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, o 10 

Prefeito de São Bento do Sapucaí, a Secretaria Municipal de Educação, 11 

representando o presidente do CBH-SM, prefeito de Campos do Jordão e o 12 

Engenheiro Civil, representando o DAEE. Em seguida, registrou e agradeceu a 13 

presença de todos. Após a composição da mesa e no uso da palavra, o 14 

cerimonialista, deu-se a execução do Hino Nacional. Em seguida, o Vice-15 

Presidente do Comitê fez uso da palavra, leu-se a convocação para reunião 16 

plenária, com a pauta dos trabalhos, dando sequência, item 2, passou-se então 17 

à aprovação da Ata de 13 de dezembro de 2018. Pediu a dispensa de sua leitura 18 

e foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida foi feita a 19 

votação do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 01/2019, que 20 

aprova complementações e modificações no anexo I para o pleito FEHIDRO 21 

2019 na Deliberação 01/2012 no âmbito do CBH-SM, feita a leitura na íntegra da 22 

deliberação, o Vice-Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo 23 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação CBH-SM 24 

02/2019, que empossa os membros para compor a plenária do CBH-SM, para o 25 

exercício 2019/2021. Foi feita a leitura dos nomes dos novos membros do comitê 26 

com respectivas entidades, no âmbito do Estado, dos Municípios, inclusive das 27 

Câmaras Municipais e das entidades civis. O Vice-presidente, sugeriu que os 28 

representantes das Câmaras Municipais da UGRHI 1, se reunissem para definir 29 

o titular e o suplente para o biênio 2019/2021. No uso da palavra o vereador de 30 

Campos do Jordão, informou que após reunião entre membros das Câmaras 31 

Municipais, foi escolhido como representante titular o vereador de Santo Antônio 32 

do Pinhal e como suplente o de São Bento do Sapucaí. Em seguida, com a 33 

palavra, o Vice-Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo aprovada 34 

por unanimidade. Dando sequência nos trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, 35 

Deliberação CBH-SM 03/2019, que elege e empossa Diretoria do CBH-SM, para 36 

o exercício 2019/2021, foi feito o anúncio e posse dos membros da diretoria do 37 

CBH-SM, com destaque para Presidente, o prefeito de São Bento do Sapucaí. 38 

O Vice-Presidente, Secretário Executivo e Secretaria Executiva Adjunta, renovou 39 

mais um biênio. Em seguida, com a palavra, o Vice-Presidente, colocou em 40 

votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Com a palavra, a mesa 41 

diretora, fez a indicação do prefeito de Campos do Jordão, como representante 42 

da região junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Em seguida, o Vice-43 
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Presidente, passou-se ao item 6 da pauta, fez a leitura dos nomes dos 44 

integrantes das Câmaras Técnicas, relacionando suas respectivas entidades. 45 

Após a conclusão da citação dos nomes dos participantes e respectivas 46 

entidades, o Vice-Presidente, salientou a necessidade da indicação de um 47 

representante da CETESB, de importância fundamental para os trabalhos do 48 

Colegiado.  E a indicação dos suplentes das entidades da Sociedade Civil para 49 

plenária. Em seguida, se tratando do item 7 da pauta, outros assuntos, abriu 50 

novamente a palavra a mesa e ao plenário, não havendo manifestações, 51 

agradeceu à presença de todos, registrando o encerramento dos trabalhos ao 52 

meio-dia e vinte e cinco minutos. 53 


