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Ata da Reunião Plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira de 1 
19/12/2012. 2 
Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e doze, foi realizada a reunião plenária do 3 

Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira CBH-SM, com início às nove horas e trinta 4 

minutos no Auditório da Câmara Municipal da Estância de Campos do Jordão, sito à Rua Inácio 5 

Caetano, 490, Abernéssia, à qual estiveram presentes os seguintes membros: Representantes do 6 

Estado: Fabrício Cesar Gomes (Titular/DAEE), Marcos Antônio de Sousa (Suplente/ SABESP), PM 7 

Sgt. Paulo Roberto Fernandes (Suplente/ Polícia Ambiental), Representantes dos Municípios: Carlos 8 

Roberto Rocha Pelegatti (Suplente /PMCJ), Cláudio Luciano Sirin (Titular/ PMCJ), Fernando 9 

Katayama (Titular/ PMSAP), Idelfonso Mendes Neto (Titular/ PMSBS), Rachel Ribeiro da Silva 10 

Carvajal (CMSAP). Representantes da Sociedade Civil: Sebastiana Moreira Araújo (AMA São Bento) 11 

Paulo Roberto de Carvalho (AEACJ), Elias Nejar Badu Mahfud (OAB), Elvira Rose Atuati (IAP) e 12 

Carlos Benedicto Marcondes Cabral (IAP) Demais presentes: Adriana Sacioto Marcantonio (APTA-13 

SAA),  Sheliga Ticiane Gonçalves da Silva (CBH-SM/PMCJ), Waldir Joel de Andrade (Parque 14 

Estadual  de Campos do Jordão), André Martins Cruz (Fundação Florestal), Sueli  Aparecida Talaisys 15 

Bernabel (ACE-CJ), Nazareno Mostarda Neto (DAEE- CBH-PS), Ruy Anselmo da Silva Filho (CBH-16 

SM/PMCJ), Silvana Sampaio Righi (DAEE/CBH-PS), Mariana da Silva Lucas (DAEE/CBH-SM), 17 

Cristina Eulalio (III Consultoria e Treinamento), Rinaldo de Oliveira Calheiros (FUNDAG) e Adriana 18 

Prestes (Saira Biossocial), para seguinte ordem do dia: 1- Aprovação da ata da última reunião 19 

plenária; 2- Aprovação de ajustes na Deliberação 01/2012; 3- Aprovação novo Anexo I da 20 

Deliberação 01/2012 (Cronograma de atendimento ao artigo 1º da Deliberação 01/2012 para o pleito 21 

de projetos 2013 junto ao CBH-SM); 4- Apresentação de material do Relatório de Situação 2012; 5- 22 

Avaliação do Plano de Bacias; 6- Outros Assuntos. O Sr. Paulo Roberto de Carvalho, Presidente do 23 

CBH-SM, deu inicio aos trabalhos agradecendo a presença de todos e convidou o Prefeito de São 24 

Bento do Sapucaí, o Sr. Idelfonso Mendes Neto e o diretor Técnico Regional do DAEE, Engenheiro 25 

Nazareno Mostarda para compor a mesa. Os convidou para as considerações iniciais. No uso da 26 

palavra o Engenheiro Mostarda agradeceu a todos os presentes, considerou que é um prazer 27 

retornar à Serra da Mantiqueira, ainda mais em um momento cívico do CBH-SM, onde estamos em 28 

uma seqüência de reuniões, pois é um momento onde os comitês aprovam o pacote de projetos e 29 

encerram suas atividades.  Ressaltou que a equipe do DAEE, que tem uma interface muito viva e 30 

próxima com os Comitês das bacias, está muito feliz em poder trabalhar no momento que este 31 

comitê encerra suas atividades do exercício de 2013. E ressaltou que está à disposição para 32 

colaborar nas atividades e além de tudo, prestigiar o Comitê das Bacias da Serra da Mantiqueira, 33 

suas autoridades, seus membros e toda a comunidade Serrana. Com essas palavras agradeceu a 34 

oportunidade da participação e desejou a todos uma boa reunião e que ela atinja seus objetivos. No 35 

uso da palavra o Sr. Prefeito de São Bento do Sapucaí Idelfonso Mendes Neto, cumprimentou a 36 

todos os presentes e expôs sua satisfação em reencontrar pessoas que ao longo do tempo se 37 

tornam mais amigas, e este é o momento deste reencontro. Disse que as experiências passadas 38 

pelo comitê têm que ser utilizadas como lição e corrigir as várias imperfeições e erros para servir 39 

para o aprimoramento e avanço do sistema. Precisamos estreitar os laços entre os municípios para 40 

que possamos aproveitar o máximo deste recurso do FEHIDRO, já que temos tanta dificuldade para 41 

obtenção desses recursos. Lembrou a necessidade de um gestor para que possa assessorar e 42 

ajudar os municípios a apresentar mais claramente quais os projetos que poderão ser apresentados 43 

para descomplicar esse sistema. Colocou que, quando um projeto não é aprovado, é claro que não é 44 

uma prefeitura que perde, e sim toda a população e isso é inadmissível. Espera que no próximo ano 45 

de 2013 esses avanços sejam colocados em prática, pois há pessoas que se colocam à disposição 46 

para trabalhar junto ao comitê e a responsabilidade é de todos nós. O Secretário Executivo, 47 

Engenheiro Fabricio Cesar Gomes, no uso da palavra cumprimentou e agradeceu a todos os 48 
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companheiros do Comitê que mais este ano estiveram conosco, pois neste ano tivemos alguns 49 

contratempos e dificuldades inerentes ao ano eleitoral. Sabe-se que no ano de eleições o foco é 50 

local, e por isso este ano tivemos poucas reuniões. Concordou com a fala do prefeito, pois os nossos 51 

objetivos são os mesmos, e que os recursos sejam bem utilizados. Para chegarmos ao mesmo 52 

objetivo, precisamos retirar os empecilhos. Apresentou a nova companheira de trabalho na 53 

Secretaria executiva do comitê Mariana da Silva Lucas e agradeceu mais uma vez a presença de 54 

todos e passou a palavra ao Presidente do CBH-SM Paulo Carvalho. No uso da palavra, o 55 

Presidente Paulo explanou sobre o aprendizado deste ano, pois criamos as regras e nós mesmos 56 

fomos prejudicados, e devemos adequá-las, pois aprendemos com os erros. No próximo ano haverá 57 

eleição e a diretoria será renovada e desejamos que até a eleição já tenhamos corrigido os erros que 58 

devem ser corrigidos. Na sequência seguiu para o item um da pauta: “Aprovação da ata da última 59 

reunião plenária”. A Sra. Elvira Rose Atuati solicitou a supressão do termo “à toa” da linha 88 da ata, 60 

e que foi acatado pela plenária. Sem dispostos contrários a ata foi aprovada por unanimidade com as 61 

devidas alterações. O item dois da pauta não entrou em votação. O Secretário Fabricio informou que 62 

a reunião da Câmara técnica de Planejamento onde foi discutida algumas modificações na 63 

Deliberação 01/2012, que é a deliberação que fixa os critérios de hierarquização dos projetos,  essa 64 

reunião não foi conclusiva. Nós verificamos que na fórmula, há uma pequena inconsistência, o que 65 

não prejudicou em nada essa ultima hierarquização, mas futuramente nós devemos acertar essa 66 

inconsistência. Outras considerações foram discutidas, inclusive o que o Prefeito Idelfonso expôs na 67 

reunião de hoje, que deverão ser ajustadas. Por conta disso, o item dois da pauta foi suprimido. 68 

Seguindo para o item três da pauta - Aprovação novo Anexo I da Deliberação 01/2012 (Cronograma 69 

de atendimento ao artigo 1º da Deliberação 01/2012 para o pleito de projetos 2013 junto ao CBH-70 

SM), no uso da palavra o Secretário Executivo Fabricio explanou sobre este ítem, informou que de 71 

acordo com o que foi considerado na aprovação da Deliberação 01/2012, as datas foram retiradas do 72 

corpo de deliberação e repassadas para o Anexo I da deliberação, para que não haja alteração na 73 

deliberação todo ano, somente no anexo. Onde fixou os prazos para o período de 2013. O Sr. Carlos 74 

Benedicto Marcondes Cabral, no uso da palavra, propôs que no momento de inscrição dos projetos, 75 

haja uma habilitação das entidades onde a documentação será analisada e posteriormente, 76 

apresenta-se o projeto, para que não haja a frustração dos tomadores de terem seus projetos 77 

rejeitados de última hora e sem tempo para ajustar pequenos problemas que possam aparecer. O 78 

Eng°. Nazareno Mostarda Neto, considerou a proposta do Sr. Carlos Cabral, sobre habilitação do 79 

tomador, extremamente importante e encaminhará essa proposta inclusive para os outros trabalhos 80 

nos outros comitês. No uso da palavra o presidente Paulo Carvalho, colocou a proposta em votação 81 

e a mesma foi aprovada por unanimidade. Seguiu para o ítem quatro da pauta Apresentação de 82 

material do Relatório de Situação 2012. O Secretário Executivo Fabricio fez uma breve explanação 83 

sobre o material que foi apresentado na Coordenadoria de Recursos Hídricos, expôs as 84 

características gerais da bacia, apresentou o quadro síntese que será incorporado no relatório. A 85 

montagem desse documento foi feita pelo comitê, e enfatizou os temas críticos e a necessidade de 86 

melhorar a gestão de recursos hídricos. Este relatório serve para o comitê acompanhar o Plano de 87 

Bacias e ver se as metas e ações estipuladas realmente estão sendo executadas, se estão 88 

atualizadas. Se não, este relatório pode apontar um novo caminho para a melhoria e a evolução dos 89 

recursos hídricos. Principalmente por agora haver dados dos anos anteriores para que possamos 90 

traçar um panorama, com os dados e os gráficos que vem sendo atualizado ano a ano desde 2008. 91 

O Secretário Executivo deu seqüência ao ítem cinco da pauta “Avaliação do Plano de Bacias” o 92 

material do Plano já foi distribuído e a versão final do plano de bacias teve um grande avanço, e 93 

apesar de estarmos há mais de três anos executando o Plano de Bacias, esse documento é um dos 94 

mais complexos que existe e está bem atualizado. No inicio do próximo ano, vamos trabalhar junto à 95 

diretoria para trazermos em discussão uma possível revalidação desse plano por mais algum 96 
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período, pois devido à demora da finalização deste projeto, está em tempo de apresentarmos uma 97 

atualização deste trabalho. Portanto, em outro momento deveríamos discutir isso no sentido de que 98 

não haja investimento sem necessidade e abriu a palavra para o plenário. No uso da palavra o 99 

Presidente Paulo Carvalho informou que a região da Serra da Mantiqueira, nos últimos tempos esta 100 

sendo contemplada com vários planos: o Plano de Saneamento, o Plano de Bacias e Plano de 101 

Execuções, o Plano de Manejo do Parque, portanto temos muitas bases para elaboração de 102 

trabalhos para a evolução da qualidade dos recursos hídricos. O Sr. Carlos Cabral, complementou 103 

que é importante sempre conferirmos os dados do Plano e esse é o trabalho que realmente define a 104 

recuperação da qualidade da água. Dando sequencia à reunião, o presidente Paulo Carvalho passou 105 

ao item seis da pauta “Outros Assuntos”, onde foi inclusa a Deliberação Ad-referendum 04/2012 de 106 

10/12/2012 – “Cronograma para a implementação da cobrança no âmbito da bacia Hidrográfica da 107 

Serra da Mantiqueira UGRHI-1” e da outras providencias. O Secretario Executivo Fabricio Cesar 108 

Gomes, lembrou que a nossa cobrança foi aprovada no CRH em março de 2011, portanto há dois 109 

anos estamos aguardando o decreto de aprovação da cobrança que não depende mais de nós, 110 

depende única e exclusivamente do Governador. Mas nós temos que atualizar este cronograma pois 111 

ele conta ponto para a distribuição de recursos nos comitês. A Deliberação foi apreciada e colocada 112 

em votação e aprovada por unanimidade. Ainda em outros assuntos foi inserido na pauta a 113 

Deliberação 06/2012 – Aprova a alteração do tomador do projeto “ Estudo de Viabilidade e Estratégia 114 

de Implementação de Programa de Pagamento por Serviços Ambientais – Produção de Água nas 115 

Bacias Hidrográficas da Serra da Mantiqueira – SM 140”.  O Secretário Executivo Fabrício Cesar 116 

Gomes  fez uma breve leitura da deliberação em pauta, especificou que devido as considerações 117 

apresentadas pelo tomador, a mudança do mesmo não acarretaria nenhum problema para a 118 

execução do projeto e a mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em 119 

seqüência o Sr. Waldir Joel se apresentou e fez um breve resumo sobre o Parque Estadual sua 120 

história, exibiu em forma de slides o desenvolvimento da primeira etapa do Projeto “Revitalização da 121 

trilha da cachoeira no Parque Estadual de Campos do Jordão, educando alunos dos municípios de 122 

Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão”, desenvolvido pela Fundação 123 

para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.  Nada mais havendo a tratar o 124 

Presidente do Comitê das bacias hidrográficas da Serra da Mantiqueira, Paulo Roberto de Carvalho, 125 

desejou a todos um feliz natal e um ano novo prospero a todos.  126 

   127 


