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Ata da Reunião Plenária Extraordinária do Comitê das Bacias 1 
Hidrográficas da Serra da Mantiqueira - 2013. 2 

 3 
Abertura: Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze, foi realizada a 4 

reunião plenária extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 5 
Mantiqueira CBH-SM, com início às nove horas e trinta minutos, na  Prefeitura 6 
Municipal de São Bento do Sapucaí, sita à Rua Sebastião de Melo Mendes, 7 
511 – Jd Santa Terezinha São Bento do Sapucaí / SP. 8 

Presentes: Votantes - Fernando Augusto de Siqueira (Titular/DAEE), Mariana 9 

da Silva Lucas (Suplente/DAEE), Paulo Henrique Salgado Queiroz 10 

(Titular/CATI), Antônio Cláudio Freire Guimarães (Titular/Secretaria da Saúde), 11 

Pm. Sgt. Paulo Roberto Fernandes (Suplente/Polícia Ambiental), Frederico 12 

Guidoni Scaranello (Titular/PMCJ), Cláudio Luciano Sirin (Titular/ PMCJ), 13 

Clodomiro Correia de Toledo Junior (Titular/PMSAP), Albert Otto Horvath 14 

(Titular/PMSAP), Ildefonso Mendes Neto (Titular/PMSBS), Marilia Ribeiro de 15 

Souza (Titular/PMSBS), Ednilson Demetrio (Titular/CMSAP), Elvira Rose Atuati 16 

(Titular/IAP-CJ), Antonio Julio Martins Lemos (Titular/SABAC), e demais 17 

presentes Carlos Benedito Cabral (IAP), Nazareno Mostarda Neto (DAEE), Luis 18 

Fernando da Silva (PMCJ), Fabricio Cesar Gomes (DAEE), Raul Ambrogi ( 19 

Caravana da Cidadania), Clóvis Benedito da Silva (Assessor), Wanderlei Ed 20 

Abreu Soares Junior (DAEE) e Sheliga Ticiane Gonçalves da Silva (CBH-21 

SM/PMCJ). 22 

VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: O Sr. Frederico Guidoni Scaranello, 23 

Presidente do CBH-SM, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a 24 
presença de todos. Convidou para compor a mesa o Sr. Ildefonso Mendes 25 

Neto, Prefeito de São Bento do Sapucaí, o Sr. Clodomiro Junior, Prefeito de 26 
Santo Antonio do Pinhal, o Sr. Antônio Júlio Martins Lemos, Vice-Presidente do 27 

CBH-SM e o Sr. Nazareno Mostarda Neto Diretor regional do DAEE. 28 
Agradeceu e o Sr Fernando Augusto de Siqueira, Secretário Executivo do 29 

CBH-SM. Em seguida, fez a leitura completa da pauta e deu inicio aos 30 
trabalhos no item 2 da pauta Aprovação da ata da Reunião Plenária de 31 
12/09/2013 a leitura do documento foi dispensada pelo plenário, foi solicitado 32 

pelo Sr. Antonio Julio Martins Lemos, a separação dos presentes com direito a 33 
voto dos presentes sem direito ao voto e  a inserção dos nomes completos dos 34 

representantes na verificação dos trabalhos da presente ata, então de acordo 35 
com a manifestação do Sr. Antonio Julio Martins lemos, o Presidente colocou a 36 
ata em votação em a mesma foi aprovada por unanimidade. Seguindo com a 37 

reunião houve uma inversão na pauta para que o item 4- Outros Assuntos, 38 
onde foi discutida a Deliberação CBH-SM nº 11, de 10 de outubro de 2013 39 
“Aprova contingenciamento de recursos do FEHIDRO, da quota-parte do CBH-40 
SM referente ao Exercício de 2013, para revisão e atualização do Plano de 41 

Bacia 2015/2018 do CBH-SM”. O Presidente passou a palavra ao Eng. Fabrício 42 

Cesar Gomes para que ele explanasse a respeito dessa deliberação, para que 43 
todos tomassem ciência da questão legal que envolve o assunto. No uso da 44 
palavra o Sr. Fabrício Cesar Gomes cumprimentou a todos os presentes e deu 45 
seqüência ao assunto explanando sobre a Deliberação COFEHIDRO 142, que 46 

regulamenta os prazos para a atualização dos planos de Bacias, e isso é uma 47 
obrigação do comitê a cada quatro anos, e também a atualização do relatório 48 
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de situação anualmente. Essa atualização não é uma questão muito simples, 49 
temos um curto prazo que é o final do ano de 2014, a contratação de uma 50 

atualização do plano de bacias demanda muito tempo e devido ao próximo ano 51 
ser ano eleitoral, teremos uma agenda muito curta, portanto o ideal é que este 52 

recurso seja contingenciado neste ano, para que até o final do próximo já 53 
tenhamos este plano pronto, para que o comitê não seja penalizado com a 54 
perda de cinqüenta por cento dos recursos de acordo com a Deliberação 146 55 
da Coordenadoria de Recursos Hídricos. A deliberação foi colocada em 56 
votação e aprovada por unanimidade. Seguindo com a reunião ainda em outros 57 

assuntos a Sra. Elvira Rose Atuati, solicitou o uso da palavra para explanar 58 
sobre seu projeto “Caravana da Cidadania”, questionou sobre o método de 59 
avaliação do seu projeto nas Câmaras técnicas do CBH-SM e solicitou a 60 
reconsideração de seu empreendimento pela plenária. No uso da palavra, em 61 
atenção ao que foi relatado pela Sra. Elvira Rose Atuati, o Sr. Antônio Julio 62 

Martins Lemos, informou que a reunião em que a Câmara Técnica avaliou seu 63 

empreendimento quanto à relação de documentos, isso não quis dizer que seu 64 

empreendimento estaria habilitado, e na segunda reunião para a pontuação 65 
dos empreendimentos, é que não houve a concordância dos membros devido 66 
ao projeto não atender as necessidades do comitê. No uso da palavra o Sr. 67 
Raul Ambrogi, fez uma breve explanação sobre o trabalho da Caravana da 68 

Cidadania, onde por onze anos fez um belíssimo trabalho, inclusive foi uma das 69 
maiores fontes de divulgação do CBH-SM, agradeceu a atenção de todos e 70 

passou a palavra ao Sr. Fabrício Cesar Gomes, que dando seqüência ao 71 
assunto em questão, declarou sua presença nas reuniões das câmaras 72 
técnicas que avaliou o empreendimento em questão e informou que o comitê 73 

deve ter critérios técnicos na avaliação dos projetos, especificou diversos 74 
pontos que fariam o agente técnico recusar o projeto, pois não atende 75 

especificamente a questão dos recursos hídricos. No uso da palavra o Prefeito 76 
Idelfonso Mendes Neto, comentou que sua prefeitura também teve um projeto 77 

rejeitado, diretamente envolvido com o tema recurso hídrico, entretanto lutamos 78 
muito por este projeto e em respeito as câmaras técnicas, resolvemos 79 
reapresentar-lo no próximo ano. 80 
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da ata em apreciação. A ata foi aprovada pelo plenário com as devidas 99 

alterações. Passando ao item 3 da pauta: Deliberação Ad Referendum CBH-100 

SM 06/2013 - “Altera os itens I e II b.3 do artigo 1º (anexo 1) e o artigo 2º da 101 

deliberação ad referendum 01 de 02 de maio de 2012 que dispõem sobre os 102 

prazos para apresentação de projetos financiados pelo FEHIDRO e correção  103 

da data de reunião da Câmara Técnica de Planejamento.”, o documento foi 104 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Seguiu-se com a pauta 105 

para o item 4: Deliberação Ad Referendum CBH-SM 07/2013 - “Aprova 106 

transferência de recursos de investimento do FEHIDRO 2013 para a sub-conta 107 

do FEHIDRO do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema.”, o 108 

documento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. No próximo 109 

item foi apreciada a Deliberação Ad Referendum CBH-SM 08/2013 - “Aprova 110 

diretrizes para propostas de projetos a serem financiados com recursos 111 

financeiros do FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), 2ª chamada, 112 

bem como os critérios de análise e hierarquização dos mesmos no âmbito do 113 

CBH-SM”. A proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Antes 114 

da apreciação do item seguinte da pauta o presidente fez a leitura completa do 115 

Anexo I da deliberação 09/2013 onde consta o quadro da classificação dos 116 

nove empreendimentos hierarquizados pela Câmara Técnica de Planejamento 117 

e Assuntos Institucionais na seguinte seqüência “Elaboração do Plano de 118 

Drenagem de Campos do Jordão”, “Mapeamento ambiental em SIG das áreas 119 

de preservação permanente e loteamentos de Campos do Jordão”, 120 

“Implantação de muro de contenção no Rio Sapucaí Mirim”, “Implantação de 121 

muro de contenção no córrego do Campo Monteiro”, “ Estabilização de 122 

Processo erosivo na bacia do Lageado – através do plantio de arvores” , 123 

“Sistema de tratamento de esgoto no bairro do Cassununga – 2ª Fase”, 124 

“Estação de tratamento de esgoto no bairro Sertãozinho”, “Contenção de 125 

encosta em parte do rio Capivari – SENAC/Bombeiros” e o “Projeto executivo 126 

de saneamento no bairro José da Rosa”, houve um erro de digitação no valor 127 

da contra-partida do empreendimento  “Implantação de muro de contenção no 128 

córrego do Campo Monteiro” onde o mesmo foi prontamente verificado e 129 

editado. Após a finalização da leitura do documento o Presidente colocou o 130 

item 6 da pauta . Deliberação CBH-SM 09/2013 – “Aprova a recomendação da 131 

Câmara Técnica de planejamento e assuntos institucionais - CT-PAI, relativa à 132 

hierarquização dos empreendimentos submetidos ao CBH-SM, para execução 133 

com recursos financeiros do FEHIDRO – Exercício 2013.” A proposta foi 134 

colocada em votação e com as devidas alterações, foi aprovada por 135 

unanimidade. No item 7 da pauta: Outros assuntos, leu-se o informe onde a 136 

Vereadora Rachel Ribeiro da Silva Carvajal, justifica sua ausência na reunião 137 

plenária deste dia, em atendimento à convocação da Oficina da APA Serra da 138 

Mantiqueira, na cidade de Guaratinguetá. O Presidente Frederico passou então 139 

a palavra ao Sr. Antonio Júlio deu mostras de sua satisfação pela grande 140 

participação dos membros do comitê e das pessoas interessadas nos assuntos 141 

pertinentes ao comitê, desejando um ótimo trabalho a todos. Passou então a 142 
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palavra  ao Sr. Nazareno Mostarda Neto, que explanou sobre sua satisfação de 143 

retornar à Serra da Mantiqueira, em especial a cidade de Santo Antônio do 144 

Pinhal sempre acolhedora com seus visitantes. Parabenizou a comunidade 145 

Serrana pelo exemplo de como se constrói consenso entre os segmentos do 146 

comitê. Explanou sobre a responsabilidade que o tomador tem de conduzir o 147 

projeto, pois aqui é só o começo do trabalho. Dando continuidade aos trabalhos 148 

do CBH-SM, o Sr. Nazareno Mostarda informou a necessidade da renovação 149 

da composição dos membros no Conselho Estadual de Saneamento 150 

(CONESAN), acrescentou que o CBH-SM e o CBH-PS fazem parte do mesmo 151 

grupo e ressaltou a relevante importância deste conselho para a Serra da 152 

Mantiqueira. Em comum acordo entre os Prefeitos, o Sr. Ildefonso Mendes 153 

Neto de São Bento do Sapucaí, será o representante titular do CONESAN 154 

ficando a cargo do CBH-PS o Sr. Alex Euzébio Torres de São Luiz do 155 

Paraitinga como membro delegado para este conselho. No uso da palavra o Sr. 156 

Fernando Augusto de Siqueira, Secretário Executivo do CBH-SM, no uso da 157 

palavra agradeceu a presença de todos e pediu desculpas pelas possíveis 158 

falhas ocorridas durante esse período de trabalho, pois estamos aprendendo a 159 

caminhar e trabalhar com o comitê, mas todas as idéias e tudo aquilo que vier 160 

de encontro a melhorar os trabalhos, nós estamos fazendo na medida do 161 

possível e na medida do tempo. Colocou-se à disposição de todos, informando 162 

que a plenária extraordinária para apreciação dos empreendimentos da 163 

segunda chamada será na cidade de São Bento do Sapucaí. O Sr. Frederico 164 

passou a palavra ao Prefeito de Santo Antônio do Pinhal, Clodomiro Junior, 165 

que no uso da palavra cumprimentou a todos os presentes e explanou sobre a 166 

importância que os investimentos do FEHIDRO tem para a nossa região pois 167 

fazem a diferença no processo de preservação do meio ambiente. Parabenizou 168 

toda a equipe de trabalho e informou que a cidade está de portas abertas 169 

sempre que necessário. Passou a palavra para o prefeito de São Bento do 170 

Sapucaí, Ildefonso Mendes, que cumprimentou aos prefeitos representantes e 171 

a todos os membros presentes para a apreciação desta importante reunião. 172 

Comentou sobre a sua indicação ao CONESAN, informou que fará o melhor 173 

trabalho possível, representando a Serra da Mantiqueira e estará à disposição 174 

para qualquer sugestão ou demanda que possa ser encaminhada ao conselho. 175 

Agradeceu aos membros do Estado que trabalham em parceria com os 176 

municípios para o beneficio da população. Parabenizou os representantes da 177 

Sociedade Civil, pois desenvolvem um bonito trabalho voluntário e concluiu 178 

dizendo que a troca de informações e experiências dos demais comitês, só 179 

vem agregar e ajudar para novas idéias e novos trabalhos em nosso comitê. 180 

Finalizando os trabalhos do dia, o Sr. Frederico mais uma vez agradeceu a 181 

presença de todos e explanou sobre a importância dos investimentos 182 

aprovados para nossa região, que são empreendimentos prioritários 183 

envolvendo os nossos municípios. Agradeceu o prestigio do Sr. Fabricio, que 184 

na sua gestão à frente da Secretaria Executiva do CBH-SM, organizou e 185 

direcionou os trabalhos de forma elogiável, deixando-nos uma secretaria 186 
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organizada e com os trabalhos em dia. Sem mais nada a declarar nem a ser 187 

questionado, encerrou os trabalhos às onze horas. 188 


