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

Serra da Mantiqueira - 2020. Abertura: Aos vinte e três dias do mês de julho 2 

de dois mil e vinte, 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, no formato virtual, ferramenta em uso no âmbito do 5 

Estado - Microsoft Teams. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os 6 

trabalhos da Reunião Plenária do CBH-SM, o Secretário Executivo 7 

cumprimentou as autoridades presentes, a todos do plenário e pediu ao Vice-8 

Presidente para que fizesse a abertura dos trabalhos. Em seguida, com a 9 

palavra, o Vice-Presidente registrou e agradeceu a presença de todos, explicou 10 

à impossibilidade legal do Presidente, Prefeito de São Bento do Sapucaí, devido 11 

à legislação eleitoral. Em seguida, o Vice-Presidente (Presidente em exercício) 12 

iniciou a primeira reunião em época de pandemia, de forma virtual, alertando ser 13 

um processo diferente e pediu que todos evitassem manifestação quando 14 

alguém estivesse falando, usando-se o recurso de levantar a mão para 15 

manifestar-se. Houve uma interrupção para que fossem confirmadas todas as 16 

conexões. Tão logo resolvidos os problemas técnicos, foi confirmado o quórum 17 

legalmente necessário. De volta com a palavra, o Presidente (em exercício) leu-18 

se a convocação da reunião plenária, com a pauta dos trabalhos, dando 19 

sequência, item 2, passou-se então à aprovação da Ata de 12 de novembro de 20 

2019, colocada na tela para visualização. O Presidente (em exercício) alertou 21 

algumas correções, pediu a dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e 22 

aprovada por unanimidade. Ela foi exibida na tela, ao final dos trabalhos, com as 23 

correções solicitadas. Em seguida foi feita a leitura do item 3 da pauta, 24 

Deliberação ad referendum CBH-SM 01/2020, que aprova o Plano de Ações e 25 

Programa de Investimentos (PAPI 2020- 26 

2023) no âmbito do CBH-SM. Não houve manifestação o Presidente (em 27 

exercício) colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade.  28 

Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 02/2020, 29 

que aprova complementações e 30 

modificações no anexo I para o pleito 31 

FEHIDRO 2020 na Deliberação 01/2012 no 32 

âmbito do CBH-SM. Feita sua leitura na integra, o Presidente (em exercício) 33 

colocou em votação sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência nos 34 

trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 35 

03/2020, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança, pelo uso 36 

dos recursos hídricos da UGRHI-1, para o exercício de 2020. No uso da palavra, 37 

o Secretário Executivo, justificou a necessidade de se votar devido à carência de 38 

um tempo maior disponível ao CBH-SM para conclusão nos prazos 39 

determinados. Esclarecendo que trata-se de um suporte para o Colegiado para 40 

quando for possível a aplicação de recursos oriundos exclusivamente da 41 

cobrança, e, quando necessário. Foram feitos todos os esclarecimentos sobre o 42 

uso dos recursos, seus valores e os dados constantes das planilhas. Com a 43 
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palavra, o Suplente da Secretaria da Saúde, preferiu se abster da votação, 44 

afirmando não ter conhecimento suficiente para seu voto. De volta com a palavra, 45 

o Presidente (em exercício) colocou em votação a deliberação, sendo aprovada 46 

com uma abstenção. Passou-se ao item 6 da pauta, Deliberação ad referendum 47 

CBH-SM 04/2020, que aprova modificações no anexo I da Deliberação ad 48 

referendum CBH-SM 02/2020, para o pleito FEHIDRO 2020 e dá outras 49 

providências. O Presidente (em exercício) esclareceu que trata-se de uma 50 

mudança de calendário para atender a novas demandas, devido a questão da 51 

pandemia. Não houve manifestação o Presidente (em exercício) colocou em 52 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao item 7 da 53 

pauta, Deliberação CBH-SM 05/2020, que aprova a recomendação da Câmara 54 

Técnica de Planejamento e Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à 55 

hierarquização dos empreendimentos submetidos ao CBH-SM, para execução 56 

com recursos financeiros do FEHIDRO - Exercício 2020. No uso da palavra, o 57 

Secretário Executivo, explicou sobre realocação dos recursos em todos os níveis 58 

da administração pública, havendo no nosso caso, uma redução significativa na 59 

previsão de verba disponibilizada e necessidade de reavaliar o custo dos 60 

empreendimentos. Havendo portanto, uma situação emergencial na seleção e 61 

execução dos empreendimentos apresentados. Após os esclarecimentos, o 62 

Presidente (em exercício), colocou em discussão e votação. Não havendo 63 

manifestação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, se tratando do item 8 64 

da pauta, outros assuntos, o Presidente (em exercício) abriu a palavra ao 65 

plenário e demais participantes, não havendo manifestações, deu destaque para 66 

o bom andamento da reunião, esclarecendo que ela foi gravada e fica 67 

disponibilizada aos interessados. Agradeceu à presença de todos, registrando o 68 

encerramento dos trabalhos ao meio-dia e vinte e cinco minutos. 69 


