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

Mantiqueira - 2015. 2 
Abertura: Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze, foi 3 

realizada a reunião plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 4 
Mantiqueira CBH-SM, com início às dez horas, na Câmara Municipal de Campos 5 

do Jordão, sito a Rua Inácio Caetano,490, Abernéssia – Campos do Jordão – 6 
SP.  7 
VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Aprovação da ata da Reunião Plenária de 8 

10 de dezembro de 2014, a leitura do documento foi dispensada pelo plenário e 9 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou ao item 3 da pauta: 10 
“Deliberação CBH-SM 01/2015 - Empossa os membros do CBH-SM 2015/2017” 11 

o Presidente fez a leitura completa da deliberação, e sem dispostos contrários 12 
empossou os membros para o Biênio 2015/2017 do CBH-SM. Passou para o 13 

item 4 da pauta “Deliberação CBH-SM 02/2015 - Elege e empossa Diretoria do 14 
CBH-SM 2015/2017”, passou então a palavra ao Prefeito de Santo Antônio do 15 

Pinhal Clodomiro Toledo de Toledo Junior, onde o mesmo fez a leitura da 16 
deliberação e colocou a pauta em votação, sem dispostos contrários, empossou 17 
a nova diretoria. Novamente com a palavra o Presidente do CBH-SM, que 18 

convidou o novo Vice-Presidente do CBH-SM Elias Nejar Badu Mahfud para 19 
compor a mesa. Passou então ao item 6 da pauta: “Deliberação CBH-SM 20 

03/2015 - Modificação do Anexo I da Deliberação 01/2012”, o presidente fez a 21 
leitura completa da Deliberação e sem dispostos ao contrário, a deliberação foi 22 

aprovada com unanimidade. O Presidente, convidou o novo secretário executivo 23 
do CBH-SM Nazareno Mostarda Neto para assumir a sua cadeira e passou a 24 

palavra ao Sr Francisco Carlos dos Santos que agradeceu a todos os membros 25 
da Câmaras técnicas, a diretoria do CBH-SM pela confiança e a equipe da 26 

secretaria executiva do CBH-SM pelos trabalhos desenvolvidos e se despediu 27 
agradecendo a todos que colaboram com os trabalhos. Retomando a palavra ao 28 

presidente, colocou em pauta o item 7 da convocação “- Outros Assuntos”, onde 29 
informou ao plenário sobre a indicação do representante do CBH-PS e CBH-SM 30 

para compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH, onde o indicado 31 
entre os representantes dos municípios da Serra da Mantiqueira foi o Prefeito da 32 

cidade de São Bento do Sapucaí, Idelfonso Mendes Neto, o nome do prefeito foi 33 
submetido à homologação por aclamação e sem dispostos contrários foi 34 

aprovado por unanimidade. Dando sequência aos trabalhos, Sr. Prefeito, 35 
agradeceu a indicação ao CRH e aceitou a missão, parabenizou a gestão do 36 

Presidente e que se repita a boa conduta, informou ao plenário o valor da verba 37 
de investimentos destinada ao CBH-SM para o exercício de 2015 um montante 38 

de R$ 1.217.337,07, lamentou a diminuição dos recursos destinados ao comitê 39 
para este ano e que certamente sairemos bem diante da situação drástica que 40 

estamos passando. O Presidente passou então a palavra ao Sr. Francisco que 41 
informou ao plenário sobre os trabalhos “Semana da Água”, explanou sobre a 42 

instituição do dia da água no dia 22 de março e durante os dias 16 e 22 de março 43 
o CBH-SM promoveu atividades nos municípios, onde foram todos bem 44 

sucedidos,. No uso da palavra o Sr. Clodomiro, afirmou as palavras do Sr. 45 
Idelfonso e comentou sobre as dificuldades dos pequenos municípios diante a 46 

crise e desejou sucesso a nova diretoria. O Sr. Antonio Julio, agradeceu aos 47 
elogios e agradeceu ao apoio da Sociedade Civil, e reafirmou a necessidade do 48 

banco de projetos efetivos e de qualidade, agradeceu ao apoio da diretoria e 49 
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secretaria executiva. No uso da palavra o Sr. Nazareno afirmou satisfação e 50 

motivação em retornar a Serra da Mantiqueira, cumprimentou a todos da mesa, 51 
parabenizou os prefeitos que valorizam o comitê e estão sempre presentes em 52 

todas as reuniões plenárias, agradeceu a equipe da Secretaria do CBH-SM e a 53 
equipe do DAEE que assumiu o compromisso de apoiar o CBH-SM. Comentou 54 

sobre a necessidade do comitê buscar outras fontes de financiamento, e sobre 55 
a disponibilidade do comitê em avaliar a endossar projetos para outras fontes de 56 

financiamento. No uso da palavra o Sr. Frederico, antes de finalizar, agradeceu 57 
mais uma vez ao plenário, na defesa das políticas públicas desse comitê e 58 

agradecer pela confiança do seu trabalho nesses últimos dois anos que tivemos 59 
a oportunidade de presidir o CBH-SM. Cumprimentou o Dr. Elias, pela vice-60 

presidência, esperamos o seu costumeiro comprometimento no 61 
desenvolvimento dos trabalhos e desejou sorte a todos nesse novo biênio. Sem 62 

mais nada a declarar nem a ser questionado, encerrou os trabalhos às onze 63 
horas e trinta minutos. 64 


