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

Serra da Mantiqueira - 2019. Abertura: Aos doze dias do mês de novembro de 2 

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 dez horas 4 

e quarenta e cinco minutos, nas dependências do Restaurante Trincheira & 5 

Trattoria. Estrada do Quilombo, 1403 – São Bento do Sapucaí / SP. 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 compor a mesa, em primeiro o Presidente do Comitê e 9 

Prefeito de São Bento do Sapucaí, seguindo, o Prefeito de Santo Antônio do 10 

Pinhal, o representante do prefeito de Campos do Jordão, o Presidente da 11 

Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, e o Secretário Executivo do Comitê. 12 

Em seguida, registrou e agradeceu a presença de todos. Após a composição da 13 

mesa e no uso da palavra, o cerimonialista, deu-se aberta a reunião plenária 14 

ordinária do CBH-SM.  Com a palavra, o Presidente cumprimentou a todos do 15 

plenário e desejou uma excelente reunião, em seguida, o Presidente da Câmara 16 

Municipal de São Bento do Sapucaí fez uso da palavra, que agradeceu e 17 

cumprimentou a todos, com a palavra, o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, 18 

elogiou e desejou boa sorte ao novo presidente do CBH-SM, na condução dos 19 

trabalhos, em seguida, o Secretário Executivo, que registrou seu agradecimento 20 

aos presentes e desejou uma boa reunião. De volta com a palavra, o Presidente 21 

leu-se a convocação para reunião plenária, com a pauta dos trabalhos, dando 22 

sequência, item 2, passou-se então à aprovação da Ata de 18 de junho de 2019. 23 

Pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e aprovada por 24 

unanimidade. Em seguida foi feita a votação do item 3 da pauta, Deliberação ad 25 

referendum CBH-SM 08/2019, que aprova a mudança de local do Projeto 26 

FEHIDRO 2017-SM-218 e sua nomenclatura, no uso da palavra, o Presidente 27 

esclareceu a importância da situação de fragilidade do curso d’água e do seu 28 

entorno, e a necessidade da execução do empreendimento. Usando a palavra, 29 

o Secretário Executivo, disse que novos detalhes serão enviados para posterior 30 

análise na Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi. Com a palavra, o 31 

Presidente colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade. 32 

Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 09/2019, 33 

que aprova o Relatório de Situação 2019, ano base 2018. No uso da palavra, o 34 

Secretário Executivo, citou nominalmente os colaboradores do Grupo de 35 

Trabalho do Relatório de Situação, agradeceu e os parabenizou, em seguida, 36 

com a palavra, o Presidente colocou em votação a deliberação, sendo aprovada 37 

por unanimidade. Dando sequência nos trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, 38 

Deliberação ad referendum CBH-SM 10/2019, que aprova o encaminhamento 39 

do empreendimento de “Contenção de Margem do Rio Sapucaí - Mirim, com 40 

Construção de Gabião no Trecho da Rua Castorino Gomes Ribeiro. Com a 41 

palavra, o Secretário Executivo, esclareceu que se trata de uso de verba anterior, 42 

já aprovada no pleito FEHIDRO 2017, não se referindo ao pleito atual. Foi dada 43 
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a palavra à representante da prefeitura que deu maiores detalhes sobre os 44 

problemas que impediram o andamento normal da execução do projeto. Em 45 

seguida, com a palavra, o Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo 46 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 6 da pauta, Deliberação ad 47 

referendum CBH-SM 11/2019, que aprova o cronograma para o pleito FEHIDRO 48 

2019 – 3º Chamada, feita a leitura na íntegra da deliberação, no uso da palavra, 49 

o Secretário Executivo, esclareceu que trata-se de um novo cronograma para 50 

apresentação de empreendimentos no CBH-SM, tendo em vista os saldos 51 

remanescentes para o segundo período de indicações para apoio do FEHIDRO. 52 

Em seguida, com a palavra, o Presidente, colocou em votação a deliberação, 53 

sendo aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 7, Deliberação CBH-SM 54 

12/2019, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e 55 

Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos 56 

submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos financeiros do FEHIDRO 57 

- Exercício 2019 – 3º chamada. No uso da palavra, o Secretário Executivo, fez a 58 

leitura na integra, detalhando cada um deles, realçando que o CBH-SM é a 59 

terceira fonte de investimento nos municípios. Em seguida, com a palavra, o 60 

Presidente, colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por 61 

unanimidade. Se tratando do item 8 da pauta, outros assuntos, o Presidente abriu 62 

novamente a palavra a mesa e ao plenário, não havendo manifestações, 63 

agradeceu à presença de todos, registrando o encerramento dos trabalhos ao 64 

meio-dia e vinte e cinco minutos. 65 


