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

Serra da Mantiqueira - 2021. Abertura: Aos vinte e dois dias do mês de junho 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 trinta 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, após os cumprimentos e constatado 7 

o quórum suficiente para a condução da ordem do dia, o Presidente, 8 

cumprimentou as autoridades presentes, ao plenário, registrou e agradeceu a 9 

presença de todos, pedindo que os microfones ficassem desligados caso não 10 

houvesse o uso da palavra, manifestando o interesse com um aceno de mão. 11 

Em seguida fez a leitura da pauta dos trabalhos, dando sequência, item 2, 12 

passou-se então à aprovação da Ata de 31 de março de 2021, colocada na tela 13 

para visualização, pediu a dispensa de sua leitura, foi colocada em votação e 14 

aprovada por unanimidade. Foi sugerido pelo membro do plenário a leitura na 15 

integra a partir das próximas reuniões ordinárias, bem como extraordinárias. Em 16 

seguida foi feita a leitura do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-17 

SM 04/2021, que aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo 18 

uso dos recursos hídricos da UGRHI-1, para o exercício de 2021. O Presidente 19 

passou a palavra ao Secretário Executivo do CBH-SM. No uso da palavra, o 20 

Secretário Executivo esclareceu que é um documento elaborado anualmente 21 

pela secretaria executiva, baseado na LOA e na arrecadação da Cobrança pelo 22 

Uso da Água, para posterior aplicação dos recursos na UGRHI 1. Com a palavra, 23 

o Presidente, pediu a dispensa de sua leitura, foi colocada em votação e 24 

aprovada por unanimidade. Passou-se ao item 4 da pauta, Deliberação CBH-SM 25 

05/2021, que aprova a recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e 26 

Assuntos Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos 27 

submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos financeiros do FEHIDRO 28 

- Exercício 2021. Foi feita uma ampla discussão pelo plenário, levando-se em 29 

conta os dados da planilha de hierarquização e observando-se que todos são de 30 

interesse da região e dentro dos objetivos buscados pelo CBH-SM. O 31 

Coordenador da CT-PAI, falou sobre os trabalhos desenvolvidos no sentido de 32 

adequar os valores apresentados àqueles solicitados pelos tomadores. Buscou-33 

se uma tentativa direta com as entidades, visando uma diminuição dos valores 34 

solicitados para que o disponível pudesse atender a todos. No uso da palavra, o 35 

Secretario da CT-TEAM, fez uma exposição sobre os trabalhos realizados para 36 

análise dos projetos, dando ênfase à necessidade de harmonização e 37 

adequação quanto aos valores apresentados. Com a palavra no plenário, fez o 38 

uso o representante suplente da Secretaria de Saúde, que esclareceu a 39 

importância dos trabalhos da CT-PAI em relação à análises dos projetos, 40 

respeitando-se as normas existentes, sem serem levados em conta, os valores 41 

financeiros dos empreendimentos, a serem analisados numa próxima etapa, 42 

pela SECOFEHIDRO. Após as explanações dos interessados, o Presidente fez 43 

o uso da palavra, anunciou o início da votação, esclarecendo que a planilha de 44 

hierarquização apresentada, não se tratava daquela elaborada pelas CT’s, mas 45 

sim a que resultou após os ajustes feitos durante a plenária. Com destaque para 46 

sua adequação ao orçamento visando uma harmonização dos empreendimentos 47 
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apresentados, todos eles, considerados de interesse e dentro dos objetivos do 48 

comitê. Em seguida foi feita a votação, mediante aceno de mãos, sendo 49 

aprovada com a maioria de votos favoráveis, com três votos contrários, 50 

representante titular da Camara Municipal de Santo Antônio do Pinhal, 51 

representante suplente da AMASÃOBENTO e representante titular do Portal da 52 

Mantiqueira. Com a palavra, o Presidente, passou-se ao item 5 da pauta, se 53 

tratando de outros assuntos, o Presidente abriu a palavra ao plenário, não 54 

havendo manifestações, o Presidente deu destaque para o bom andamento da 55 

reunião. Agradeceu à presença de todos, registrando o encerramento dos 56 

trabalhos ao meio-dia e quarenta e cinco minutos. 57 


