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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra 1 
da Mantiqueira - 2013. 2 
 3 
Abertura: Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, foi 4 

realizada a reunião plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 5 
Mantiqueira CBH-SM, às nove horas e trinta minutos na Universidade do Vale 6 

do Paraíba - UNIVAP, sito à Avenida Dr. Januário Miráglia, 03 – Centro – 7 
Campos do Jordão/ SP. 8 

Presentes: Fabrício Cesar Gomes (Titular/DAEE), Fabio Okamoto Fagundes 9 

(Titular/ SABESP), Marcos Antônio de Sousa (Suplente/ SABESP), Fabiano 10 

Vanone (SMA), Paulo Henrique Salgado Queiróz (Titular/ CATI), Antônio 11 

Cláudio Freire Guimarães (Titular/Secretaria da Saúde), Pm. Sgt. Paulo 12 

Roberto Fernandes (Suplente/ Polícia Ambiental), Carlos Roberto Pelegatti 13 

(Suplente/ PMCJ), Cláudio Luciano Sirin (Titular/ PMCJ), Fernando Katayama 14 

(Titular/PMSAP), Idelfonso Mendes Neto (Titular/PMSBS), Rachel Ribeiro da 15 

Silva Carvajal (Suplente/ CMSAP), Sebastiana Moreira Araújo (AMA São 16 

Bento), Paulo Roberto Carvalho (Titular/AEACJ), Carlos Benedicto Marcondes 17 

Cabral (Suplente/IAP), Antonio Julio Martins Lemos (SABAC-CJ), Mario 18 

Augusto Burdulis Lanzilotti (ACASAP), Frederico Guidoni Scaranello (PMCJ), 19 

Clodomiro Correia de Toledo Junior (PMSAP), Adriana Prestes 20 

(Sairabiossocial), Marcelo Padovan (PMCJ), Jader Faria, (ACASAP), André 21 

Luis Fernandes (SABESP), Luis Carlos Rodrigues (SMA-CEA), Fernando 22 

Augusto de Siqueira (DAEE), Daniel Garcia Flores (IFSP), Jucenéia Aparecida 23 

Pereira (CMSBS), Jiselda Rangel Santos (CMSBS), Carlos Henrique da Silva 24 

Marques (DAEE), Maria Asunción Azcue Lizaso (SAA/ CATI), Sueli Aparecida 25 

Talaizys Bernabel (ACE- CJ), Marília Ribeiro de Souza (PMSBS), Mariana da 26 

Silva Lucas (DAEE/CBH-SM), Sheliga Ticiane Gonçalves da Silva (PMCJ/ 27 

CBH-SM), Sergio Tadeu Biagioni (PMCJ), Afonso Rogério da Costa Manso, 28 

Douglas Previato de Oliveira e Santiago de Oliveira Geraldo.VERIFICAÇÃO 29 

DOS TRABALHOS: O Sr. Paulo Roberto de Carvalho, Presidente do CBH-SM, 30 

iniciou a reunião cumprimentando a todos os que colaboraram nessa gestão 31 

que se finda no CBH-SM,  principalmente ao trabalho das câmaras técnicas 32 

pois foi um período em que o comitê estabeleceu regras para os projetos e 33 

qualificou melhor os tomadores. Agradeceu a presença de todos e convidou 34 

para compor a mesa os Prefeitos Clodomiro Correia de Toledo Junior, 35 

Idelfonso Mendes Neto e Frederico Guidoni Scaranello passou então a palavra 36 

para o Secretário executivo do CBH-SM Fabrício Cesar Gomes, que  37 

agradeceu a todos os presentes pelo prestigio a esta reunião plenária,  38 

ressaltou que o Comitê tem a capacidade de agregar representantes  dos 39 

diversos segmentos e isso é muito importante. Informou que por motivos 40 

supervenientes não continuará na secretaria executiva, entretanto continuará 41 

trabalhando no comitê apoiando as Câmaras Técnicas como sempre procurou 42 

fazer e estará à disposição de todos no DAEE para trabalhar juntos em prol das 43 

nossas águas. Passou então a palavra ao Prefeito de São Bento do Sapucaí, 44 

Idelfonso que cumprimentou a todos os presentes, explanou sobre a dinâmica 45 

dos trabalhos do comitê que vem tido um bom entendimento entre todos, onde 46 
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todos os setores estão sempre inovando e renovando e espera que isso 47 

continue nesta próxima gestão, pois os interesses e os problemas dos três 48 

municípios são comuns, que continuemos com união, discussão e a 49 

divergência de opiniões, pois é fundamental para o aperfeiçoamento, pois 50 

iremos corrigir os erros e as falhas para que possamos dar continuidade a todo 51 

o trabalho. Na seqüência o Prefeito de Santo Antônio do Pinhal Clodomiro 52 

Junior, no uso da palavra cumprimentou a todos os presentes, explanou sobre 53 

nossa região e nossa biodiversidade que tem que ser preservada e isso têm 54 

um valor financeiro e comercial incrível, não para ser deteriorado e sim para ser 55 

explorado de forma sustentável viabilizando o desenvolvimento da sociedade, 56 

portanto a atuação do comitê é muito relevante e importante, porém mais 57 

importante do que montar bons projetos é desenvolver uma gestão integrada 58 

desses recursos para que não haja perda desta verba, que possamos investir 59 

integralmente na área sanitária e ambiental e produzir grandes resultados para 60 

esta região, que é a nossa meta, finalizou agradecendo a todos pela acolhida 61 

em Campos do Jordão e passou a palavra ao Prefeito da cidade Frederico, que 62 

em suas considerações iniciais agradeceu a presença de todos parabenizou o 63 

trabalho do Sr. Paulo Carvalho e ao Sr. Fabricio durante sua gestão frente à 64 

diretoria e secretaria executiva do comitê respectivamente e a todos os 65 

membros do comitê, membros das câmaras técnicas e a sociedade civil 66 

organizada presente e atuante e aos prefeitos que dão a força política 67 

necessária para fazer valer os interesses da nossa região como um todo, essa 68 

uma das maiores conquistas que o comitê já teve desde a sua instituição e faz 69 

parte do nosso trabalho ampliar, inovar e avançar. Concluiu agradecendo a 70 

presença de todos. No uso da palavra o Sr. Paulo Carvalho dando seqüência 71 

aos trabalhos agradeceu a Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, pela 72 

cessão do espaço para a realização desta reunião plenária e deu seqüência ao 73 

item dois da pauta. Aprovação da ata da Reunião Plenária de dezenove de 74 

dezembro de dois mil e doze, o presidente dispensou a leitura da ata e a 75 

mesma foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Seguiu então 76 

para o item três da pauta - Deliberação Ad Referendum CBH-SM 01/2013 – 77 

“Regulamento do Processo Eleitoral para o Biênio 2013-2015 no âmbito do 78 

CBH-SM”, a mesma foi a apreciada, colocada em votação e aprovada por 79 

unanimidade. Passou-se para o item quatro da pauta Deliberação Ad 80 

Referendum CBH-SM 02/2013 - Modificação do Anexo I da Deliberação 81 

01/2012 sem dispostos contrários, a mesma foi aprovada por unanimidade. 82 

Deu seqüência ao item cinco da pauta Deliberação Ad Referendum CBH-SM 83 

03/2013 – “ Aprova o Relatório de Situação 2012 - Ano base 2011”, sem 84 

abstenções e nenhum voto contrário, a mesma foi aprovada por unanimidade. 85 

O Presidente seguiu então para o item 6 da pauta . Deliberação CBH-SM 86 

04/2013 - Empossa os membros do CBH-SM 2013/2015, o presidente fez a 87 

leitura dos membros indicados para a representação dos membros titulares e 88 

suplentes de cada segmento. Membros do segmento Estado: Fernando 89 

Augusto de Siqueira (Titular/DAEE), Mariana da Silva Lucas (Suplente/DAEE), 90 

Fabio Okamoto (Titular/SABESP), Marcos Antônio de Sousa 91 
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(Suplente/SABESP), Maria Judith M. Salgado Schimidt (Titular/CETESB), 92 

Valéria Aparecida C. Procópio (Suplente/CETESB), Fabiano Vanone (Titular 93 

/SMA), Paulo Henrique Salgado de Queiroz (Titular/CATI), Maria Asunción 94 

Azcue Lizaso (Suplente/CATI), Antonio Cláudio Freire Guimarães (Titular/Sec. 95 

Saúde), Nádia Maria Magalhães Meirelles (Suplente/Sec. Saúde), Renato 96 

Barra Dias (Titular/Pol. Ambiental) e Paulo Roberto Fernandes (Suplente/Pol. 97 

Ambiental). Membros do segmento Municípios: Frederico Guidoni Scaranello 98 

(Titular/PMCJ), Marcelo Padovan (Suplente/PMCJ Claudio Luciano Sirin 99 

(Titular/PMCJ), Denise Maria da Mota Góes (Suplente/PMCJ), Clodomiro 100 

Correia de Toledo Junior (Titular/PMSAP), Maria José G. A. da Costa Barbosa 101 

(Suplente/PMSAP), Fernando Katayama (Titular/PMSAP), Alex Ferreira 102 

(Suplente/PMSAP), Ildefonso Mendes Neto (Titular/PSBS), Gilberto Donizeti de 103 

Souza (Suplente/PMSBS), Marília Ribeiro de Souza (Titular/PSBS), Maria de 104 

Fátima de Pinho Bastos (Suplente/PMSBS), Ednilson Demetrio 105 

(Titular/CMSAP) e Ricardo Castelfranchi (Suplente/CMCJ). Membros do 106 

segmento Sociedade Civil: Sebastiana Moreira Araújo (AMA São Bento), Paulo 107 

Roberto de Carvalho (AEACJ), Elias Nejar Badu Mahfud (OAB), Mario Augusto 108 

Burdulis Lanzilotti (ACASAP), Elvira Rose Atuati (IAP), Helton Hugo de 109 

Carvalho Júnior (IFSP) e Antônio Júlio Martins Lemos (SABAC) e 110 

representando a suplência do segmento da sociedade civil o representante é a 111 

Sra. Sueli Aparecida Talaisys Bernabel (ACE Campos do Jordão). Por 112 

sugestão do senhor Antônio Cláudio e acatado pela plenária, ficou estabelecido 113 

posteriormente a um debate ocorrido, que o segmento deverá apresentar seus 114 

suplentes para que não haja um só suplente para a sociedade civil e sim um 115 

suplente para cada entidade, a deliberação foi colocada em votação e 116 

aprovada por unanimidade. Seguiu para o item sete da pauta “Deliberação 117 

CBH-SM 05/2013 - Elege e empossa Diretoria do CBH-SM 2013/2015” e 118 

passou a palavra ao Secretário Executivo Fabrício para as suas considerações. 119 

No uso da palavra o Sr. Fabrício questionou a plenária se existe consenso em 120 

relação à ocupação dos segmentos nos cargos da diretoria. Sugeriu que a 121 

Secretaria executiva seria gerida pelo estado, a vice-presidência pela 122 

sociedade civil e a presidência pelos municípios, não houve nenhum 123 

representante que se opôs a esta proposta e então, orientou que os segmentos 124 

se reunissem para a definição dos seus indicados. O Sr Antonio Cláudio 125 

sugeriu que a secretaria executiva continuasse sendo gerida pelo DAEE, por 126 

ser o órgão mais bem preparado e com a experiência na secretaria executiva 127 

deste comitê, a proposta não houve contrários. Após esta pausa os segmentos 128 

fizeram suas indicações, o Sr. Antonio Julio foi indicado para representar a 129 

vice-presidência, o Sr. Frederico foi indicado para a presidência e o Sr. 130 

Fernando Augusto foi indicado para representar a secretaria executiva do CBH-131 

SM. No uso da palavra então o Sr Frederico já empossado como presidente do 132 

CBH-SM explanou que é com grande satisfação que assumimos a 133 

responsabilidade de estar a frente do CBH-SM, recebendo das mãos do Paulo 134 

Carvalho essa presidência, pois é sabedor da responsabilidade que é tocar um 135 

comitê com essa gama de técnicos envolvidos no processo, pois o comitê é um 136 
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fórum técnico e assim ele tem que atuar e daí nasce o que nós buscamos que 137 

é o desenvolvimento sustentável da nossa região, comentou sobre a gestão do 138 

prefeito Idelfonso que é o atual Presidente da Região Metropolitana do Paraíba 139 

e Litoral Norte, ou seja, além de engrandecermos e fortalecermos esse trabalho 140 

estabeleceremos a parceria necessária para que os municípios envolvidos da 141 

Serra da Mantiqueira possam desfrutar dos benefícios que esses projetos 142 

técnicos de capacitação e melhoria nas condições dos recursos hídricos irão 143 

trazer para essa comunidade de algo em torno de cem mil habitantes fora a 144 

população flutuante. Então esse é o grande desafio do comitê, é alternar os 145 

trabalhos gerenciar de melhor maneira possível e fazer com que eu esse 146 

regime de cooperativismo traga os frutos necessários pra transformar esses 147 

recursos que são destinados do Fundo de Recursos Hídricos como beneficio 148 

para essa população e essa comunidade da nossa região, esse é o nosso 149 

compromisso a partir de agora. Passou então a palavra para o novo secretário 150 

Executivo Fernando que cumprimentou agradeceu a todos, explanou sobre o 151 

desafio de assumir a secretaria executiva deste comitê, pois que quando se 152 

aceita um desafio tem que estar disposto a fazer o melhor pelos municípios que 153 

compõem o CBH-SM, e isso é o que o DAEE tem a propor, trabalhar de forma 154 

técnica voltada realmente aos interesses dos municípios e da sociedade civil. 155 

No uso da palavra o Sr Frederico deu seqüência a pauta ao item oito “Posse 156 

dos membros das Câmaras Técnicas do CBH-SM”, onde sem dispostos 157 

contrários foram empossados. Por fim o Sr. Frederico explanou que as 158 

administrações municipais estão alinhadas, que pensam igual e tem a mesma 159 

vocação e temos como obrigação começar a nos entender de maneira regional, 160 

pois isso facilita muito quando  criamos esse ambiente de harmonia para 161 

trabalhar, não tenham dúvidas que essa é a tônica da nossa gestão, com essa 162 

harmonia não tenho duvidas que iremos encontrar os resultados mais 163 

importante através do comitê. Sem mais para o momento o novo presidente 164 

encerrou a reunião.  165 


