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

Serra da Mantiqueira - 2021. Abertura: Aos trinta e um dias do mês de março 2 

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

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

trabalhos e constatado o quórum suficiente para a condução da ordem do dia, o 7 

Presidente (em exercício), cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Em 8 

seguida fez a leitura da pauta, item 2, passou-se então à aprovação da Ata de 3 9 

de dezembro de 2020, colocada na tela para visualização, pediu a dispensa de 10 

sua leitura, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida 11 

foi feita a leitura do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 12 

01/2021, que aprova complementações e modificações no anexo I para o pleito 13 

FEHIDRO 2021 na Deliberação 01/2012 no âmbito do CBH-SM. No uso da 14 

palavra, o Secretário Executivo esclareceu que é um documento elaborado 15 

anualmente pela secretaria executiva, onde trata do cronograma de datas para 16 

apresentação e análises dos empreendimentos protocolados no comitê, bem 17 

como as orientações de estrutura técnica para atendimento ao edital FEHIDRO 18 

para o pleito de 2021. Com a palavra, o Presidente (em exercício) destacou os 19 

prazos e enfatizou as normativas para o processo de propostas de 20 

empreendimentos no comitê. Após as manifestações, esclarecimentos e 21 

proposta da Secretaria Executiva com observação do Presidente (em exercício), 22 

o item III – Licenças Ambientais, do anexo I da presente Deliberação, foi alterado 23 

apenas o texto, mantendo o prazo final. Com a palavra o Presidente (em 24 

exercício), colocou em votação a deliberação, sendo aprovada por unanimidade 25 

com as modificações solicitadas. Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação 26 

CBH-SM 02/2021, que empossa os membros para compor a plenária do CBH-27 

SM, para o exercício 2021/2023. O texto foi disponibilizado em tela e feita a 28 

leitura nominalmente dos representantes indicados, após a leitura, foi coloca em 29 

questão a indicação do titular e suplente das Câmaras Municipais, uma vez que 30 

a cadeira não estava preenchida. Havendo a necessidade de intervalo de 10 31 

minutos, para os vereadores presentes na plenária se reunissem paralelamente 32 

e pudessem tirar os nomes entre o segmento para serem empossados 33 

devidamente. Após este breve recesso, com a palavra, o Presidente (em 34 

exercício) colheu os nomes indicados a cadeira da Câmara Municipal, feito o 35 

preenchimento e colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Dando 36 

sequência nos trabalhos, passou-se ao item 5 da pauta, Deliberação CBH-SM 37 

03/2021, que elege e empossa Diretoria do CBH-SM, para o exercício 38 

2021/2023. O Presidente (em exercício), comunicou que houve uma reunião 39 

plenária da Sociedade Civil, no dia 11/02/2021, onde foi eleita a entidade e seu 40 

representante para concorrer a uma vaga na mesa diretora do CBH-SM. Com a 41 

palavra, o atual Secretário Executivo comunicou, que sua entidade renovou sua 42 

indicação por mais um biênio, ou seja, a vaga na Secretária Executiva e 43 

Secretaria Executiva Adjunta, bem como titular e suplente representando o 44 

DAEE, permanece os mesmos indicados no biênio anterior. Feito o 45 

preenchimento na presente Deliberação, e com o uso da palavra, o Presidente 46 

(em exercício) deu sequência na condução da vaga de presidência e vice-47 
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presidência. Dentre os Prefeitos (a) presentes na plenária, pediu o uso da 48 

palavra, o Prefeito de de Santo Antônio do Pinhal, que cumprimenta a todos, fala 49 

do prazer em compor o comitê e coloca-se à disposição para ser candidato à 50 

presidência. De volta com a palavra, o Presidente (em exercício), passou o uso 51 

a entidade ACASAP, indicada em Reunião Plenária da Sociedade Civil, para 52 

concorrer a mesa diretora. No uso, sendo o representante titular a se manifestar, 53 

cumprimenta a todos e fala do desejo de concorrer à presidência. Com a palavra, 54 

o Presidente (em exercício), constatou o impasse existente na disputa pela 55 

presidência e propõe a possibilidade de um acordo. Reafirma que o 56 

entendimento entre as partes é sempre a primeira alternativa. Não ocorrendo e 57 

no uso da palavra, o Presidente (em exercício) solicitou a Secretaria Executiva 58 

do Comitê, que fizesse a chamada nominalmente dos membros presentes e 59 

recentemente empossados para que votassem. Realizado a chamada de todos 60 

e após a última manifestação via chat do município de São Bento do Sapucaí, 61 

constatou um empate entre os candidatos. Pedindo o uso da palavra, o Prefeito 62 

de Santo Antônio do Pinhal, se manifesta colocando-se na vaga de vice-63 

presidente e propondo para que a ACASAP ocupe a presidência. Com a palavra, 64 

o Presidente (em exercício) indagou então que esta eleição foi definida sob 65 

consenso e não mais votação. Feito o preenchimento na presente deliberação, 66 

o Presidente (em exercício), colocou em votação, sendo aprovada por 67 

unanimidade. Pedi a palavra o Secretário Executivo, no uso, reforça a 68 

necessidade em escolher entre o segmento município, um nome para 69 

representar o Comitê no Conselho Estadual de Recursos Hidricos. Havendo um 70 

consenso dos presentes na reunião, foi aprovado a indicação da Prefeita do 71 

Município de São Bento do Sapucaí para compor o CRH. Dando sequência, o 72 

Presidente, recém empossado, passou-se ao item 6 da pauta, Posse dos 73 

membros nas Câmaras Técnicas, feita a leitura na integra dos novos integrantes. 74 

Dando posse a todos. Com a palavra, o Presidente, passou-se ao item 7, se 75 

tratando de outros assuntos, o Presidente abriu a palavra ao plenário, registrado 76 

os informes, o Presidente agradeceu à presença de todos, encerrando dos 77 

trabalhos ao meio-dia e vinte e cinco minutos. 78 


