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

Serra da Mantiqueira - 2021. Abertura: Ao nove dia do mês de dezembro de 2 

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 nove 4 

horas e quarenta e cinco minutos, no formato virtual, ferramenta em uso no 5 

âmbito do Estado - Microsoft Teams. VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: 6 

Iniciando os trabalhos da Reunião Plenária do CBH-SM, após os cumprimentos 7 

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

Presidente, cumprimentou as autoridades presentes, ao plenário, registrou e 9 

agradeceu a presença de todos. Em seguida fez a leitura da pauta dos trabalhos, 10 

dando sequência, item 2, passou-se à aprovação da Ata de vinte e dois de junho 11 

de 2021, colocada na tela para visualização, pediu a dispensa de sua leitura, foi 12 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, foi feita a 13 

leitura do item 3 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 06/2021, que 14 

aprova recomendação da Câmara Técnica de Planejamento e Assuntos 15 

Institucionais - CT-PAI, relativa à hierarquização dos empreendimentos 16 

submetidos ao CBH-SM, para execução com recursos financeiros do FEHIDRO 17 

- Exercício 2021, colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou-se 18 

ao item 4 da pauta, Deliberação ad referendum CBH-SM 07/2021, que aprova o 19 

reencaminhamento do empreendimento SM 250/2021 - “Comunicação e 20 

Mobilização do CBH-SM”, não havendo manifestação, foi colocada em votação 21 

e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Presidente, passou-se ao item 5 22 

da pauta, Deliberação CBH-SM 08/2021, que aprova a Revisão do Plano de 23 

Ações e do Programa de Investimento, conforme PPA 2020-2023 do Plano de 24 

Bacia da UGRHI 1. Pedindo a palavra, o Secretario da CT-TEAM, orientou para 25 

melhor desenvolvimento do trabalho, fosse realizada antes da votação desta 26 

deliberação, uma explanação do Relatório de Situação antes da Planilha de 27 

Revisão. Aceita a sugestão, o Presidente concedeu então a palavra ao 28 

Secretário, No uso, o Secretario fez uma ampla explanação do trabalho 29 

desenvolvido pelas Câmaras Técnicas. O plenário também manifestou-se 30 

elogiando os esforços de todos os envolvidos. De volta com a palavra, o 31 

Presidente agradeceu a participação dos membros e enalteceu a parceria da 32 

Sabesp junto ao comitê ao longo dos tempos. Foi feita em seguida a votação da 33 

Deliberação CBH-SM 08/2021, que aprova a Revisão do Plano de Ações e do 34 

Programa de Investimento, conforme PPA 2020-2023 do Plano de Bacia da 35 

UGRHI 1, após as explicações, deu-se a aprovação por unanimidade. Dando 36 

sequência a pauta, item 6, Deliberação CBH-SM 09/2021, que aprova o Relatório 37 

de Situação 38 

2021, ano base 39 

2020, não havendo manifestação, foi colocada em votação e aprovada por 40 

unanimidade. Em seguida, o Presidente passou ao item 7 da pauta, Deliberação 41 

CBH-SM 10/2021, que aprova as atualizações e alterações no Plano de Ações 42 

e Programa de Investimentos (PA/PI 43 

2020-2023) no âmbito do CBH-SM. Com a Palavra, o Secretario da CT-TEAM, 44 

fez esclarecimentos sobre os dados constantes no quadro apresentado na tela, 45 

detalhando em especial a destinação dos recursos de acordo com os PDCs, bem 46 

como, esclarecendo ressalvas feitas na planilha, sem prejuízo dos valores finais. 47 
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Terminada a explanação, como não houve manifestação contrária e no uso da 48 

palavra, o Presidente colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. 49 

Passou-se ao item 8, Deliberação CBH-SM 11/2021, que aprova a escolha dos 50 

3 PDC’s e respectivos 51 

Sub PDC’s para o Plano de Investimento no 52 

exercício de 2022. Pedindo a palavra, o Secretario da CT-TEAM, fez a leitura e 53 

esclareceu sobre cada um deles, na íntegra. A pedido do Coordenador da CT-54 

PAI, houve ainda esclarecimento sobre a forma de escolha para os PDCs. Feitos 55 

devidos os esclarecimentos a deliberação, o Presidente colocou em votação, 56 

sendo aprovada por unanimidade. Passou ao último item da pauta, 9, se tratando 57 

de outros assuntos, o Presidente anunciou a instalação de placas identificando 58 

APAs em rodovias estaduais dos municípios abrangidos pelo comitê seguindo 59 

os padrões definidos pelo DER. O modelo com as respectivas dimensões 60 

oficiais, foi colocado em tela para conhecimento de todos. Abriu a palavra ao 61 

plenário, não havendo manifestações, o Presidente deu destaque para o bom 62 

andamento da reunião. Agradeceu à presença de todos, registrando o 63 

encerramento dos trabalhos ao meio-dia e trinta e dois minutos. 64 


