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

Serra da Mantiqueira - 2020. Abertura: Aos três dias do mês de dezembro de 2 

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 trinta 4 

e cinco minutos, no formato virtual, ferramenta em uso no âmbito do Estado - 5 

Microsoft Teams. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos da 6 

Reunião Plenária do CBH-SM, o Presidente (em exercício), cumprimentou as 7 

autoridades presentes, a todos do plenário e esclareceu que o Secretário 8 

Executivo está ausente por motivos de saúde. Com a palavra, o Presidente (em 9 

exercício) registrou e agradeceu a presença de todos. Em seguida fez a leitura 10 

da pauta dos trabalhos, dando sequência, item 2, passou-se então à aprovação 11 

da Ata de 23 de julho de 2020, colocada na tela para visualização. O Presidente 12 

(em exercício) alertou algumas correções mencionadas pelo plenário, pediu a 13 

dispensa de sua leitura e foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 14 

Ela foi exibida na tela, ao final dos trabalhos, com as correções solicitadas. Em 15 

seguida foi feita a leitura do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-16 

SM 06/2020, que aprova o encaminhamento do empreendimento “Reforma do 17 

Centro de Reciclagem”. Não houve manifestação, o Presidente (em exercício) 18 

esclareceu que ocorreu uma reunião conjunta das Câmaras Técnicas do Comitê 19 

e paralela da Coordenadoria de Recursos Hídricos sobre o assunto em tela, 20 

havendo valores reservados da Cobrança para o exercício de 2021, e que 21 

poderiam ser utilizados em 2020. Esclareceu ainda que é necessário utilizar 22 

todos os recursos disponíveis porque devido a nova sistemática de 23 

contingenciamento dos fundos estaduais, valores não usados sairão do caixa 24 

dos comitês voltando para o Estado. Com a palavra, o Presidente (em exercício) 25 

colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Passou-26 

se ao item 4 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 07/2020, que aprova 27 

o Relatório de Situação 2020, ano base 2019. Todo o texto foi disponibilizado 28 

em tela e esclarecido item por item pelo Presidente (em exercício). Colocada em 29 

discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Dando sequência nos 30 

trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, Deliberação CBH-SM 08/2020, que 31 

define a escolha dos 3 PDC’s e respectivos Sub PDC’s para o Plano de 32 

Investimento no exercício de 2021. O Presidente (em exercício) destacou os 33 

planos definidos, esclarecendo que serão objetos de demandas de projetos para 34 

o exercício seguinte. Todos foram previamente discutidos e analisados pelas 35 

Câmaras Técnicas do Comitê. Colocado em votação, foi aprovada por 36 

unanimidade. Passou-se ao item 6 da pauta, Deliberação CBH-SM 09/2020, que 37 

aprova o ‘Edital 03/2020’ que versa sobre o Regulamento do Processo Eleitoral 38 

para o biênio 2021-2023 no âmbito do CBH-SM. O texto foi mostrado em tela na 39 

integra (inclusive os anexos), para visualização e análise dos participantes. O 40 

Presidente (em exercício) abordou cada um dos itens, deu ênfase especial ao 41 

calendário para informação, cadastramento e escolha dos representantes. 42 

Colocado em votação foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao 43 

item 7 da pauta, se tratando de outros assuntos, o Presidente (em exercício) 44 

abriu a palavra ao plenário e demais participantes, que foram unanimes em 45 

desejar boas festas e um novo ano mais promissor. Após o uso da palavra por 46 

todos os participantes, O Presidente (em exercício) deu destaque para o bom 47 
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andamento da reunião, esclarecendo que ela foi gravada e fica disponibilizada 48 

aos interessados. Agradeceu à presença de todos, registrando o encerramento 49 

dos trabalhos ao meio-dia e vinte e cinco minutos. 50 


