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Ata da Reunião Ordináriado Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 1 
Mantiqueira - 2014. 2 
Abertura: Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, foi 3 
realizada a reunião plenária do Comitê das Bacias Hidrográficas da Serra da 4 
Mantiqueira CBH-SM, com início às dez horas e trinta minutos, na Prefeitura 5 

Municipal de São Bento do Sapucaí, sita à Av. Sebastião de Mello Mendes, 6 
511–Jardim Santa Terezinha – São Bento do Sapucaí / SP 7 

Presentes: Fernando Augusto de Siqueira (Titular/DAEE), Mariana da Silva 8 

Lucas (Suplente/DAEE), Fabio Okamoto Fagundes (Titular/SABESP), Paulo 9 

Henrique Salgado Queiroz (Titular/CATI), Antônio Cláudio Freire Guimarães 10 

(Titular/Secretaria da Saúde), Frederico Guidoni Scaranello (Titular/PMCJ), 11 

Cláudio Luciano Sirin (Titular/PMCJ), Clodomiro Correia de Toledo Junior 12 

(Titular/PMSAP), Marcelo Kawakami (Titular/PMSAP), Ildefonso Mendes Neto 13 

(Titular/PMSBS), Marília Ribeiro de Souza (Titular/PMSBS), Elias Nejar Badu 14 

Mahfud (Titular/OAB), Antônio Julio Martins Lemos (Titular/SABAC), Mario 15 

Augusto Burdullis Lanzilotti (Titular/ACASAP), Daniel Garcia Flores 16 

(Titular/IFSP), Nelson Maximino (PMCJ), Fabricio Cesar Gomes (DAEE), 17 

Francisco Carlos dos Santos (DAEE) e Wanderlei Alves de Souza Junior 18 

(DAEE).VERIFICAÇÃO DOS TRABALHOS: Iniciando os trabalhos do dia o Sr. 19 

Francisco Carlos dos Santos, Secretário Executivo do CBH-SM, cumprimentou 20 

e agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Frederico Guidoni 21 

Scaranello, presidente do CBH-SM, que convidou os prefeitos Idelfonso 22 

Mendes Neto e Clodomiro Correia de Toledo Junior para compor a mesa, 23 

convidou também o Sr. Antônio Júlio Martins Lemos, vice-presidente do CBH-24 

SM. Agradeceu a presença de todos, principalmente ao prefeito anfitrião 25 

Idelfonso Mendes Neto, fez a leitura completa da convocação da reunião 26 

plenária e seguiu com o item 2 da pauta:  Aprovação da ata da Reunião 27 

Plenária de 23 de setembro de 2014 a leitura do documento foi dispensada 28 

pelo plenário e colocada em votação e aprovada por unanimidade. Passou ao 29 

item 3 da pauta: Deliberação CBH-SM 07/2014 - Aprova o Relatório 30 

de Situação 2014 - Ano base 2013, o secretário executivo Francisco Carlos dos 31 

Santos informou ao plenário sobre a reunião ocorridas na sede do CBH-SM 32 

nos dias 17/10/2014 e 17/11/2014 acerca deste assunto e a palavra foi aberta 33 

ao plenário, no uso da palavra o Sr. Fabio Okamoto cumprimentou a todos os 34 

presentes e informou que infelizmente não conseguiu participar das reuniões 35 

de elaboração do plano e corrigir também é uma forma de colaborar, e 36 

esclareceu que os números com relação ao atendimento a água e esgoto da 37 

Serra da Mantiqueira estão presos ao índice da SABESP, por exemplo, 64% da 38 

população de Campos do Jordão tem água e cadê os outros 36%? Existem 39 

associações que fazem a captação, a coleta e a gestão dessa água, 40 

poderíamos dizer que Campos do Jordao está bem próximo da 41 

universalização, em conjunto com as soluções alternativas também atendendo. 42 

E quanto ao esgoto, Campos do Jordão hoje coleta 2/3, mas não temos 1/3 43 

desse esgoto sendo jogado nos rios, novamente entra as soluções alternativas, 44 
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como esse relatório é baseado em 2013 não há muito o que se fazer, mas 45 

temos que procurar corrigir isso para o relatório de situação ano base 2014 que 46 

é importante para a região como um todo. No uso da palavra o Sr. Frederico 47 

Guidoni Scaranello pautou a importância das reuniões do comitê que são 48 

exatamente pra isso, pra que cada um dê a sua contribuição para que fique 49 

então um relatório mais robusto com o maior número de informações 50 

detalhadas e fidedignas, o presidente fez a leitura completa da deliberação 51 

07/2014, e a colocou em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. 52 

Seguiu para o próximo item da pauta: “Deliberação CBH-SM 08/2014 - Aprova 53 

o ‘Edital 03/2014’ que versa sobre o Regulamento do Processo Eleitoral para o 54 

biênio 2015-2017 no âmbito do CBH-SM.” O presidente fez a leitura completa 55 

do documento e o colocou em votação, o mesmo foi aprovado por 56 

unanimidade. Seguiu para o item 4 da pauta: Outros Assuntos, o presidente 57 

passou a palavra aos membros da mesa, no uso da palavra o Prefeito 58 

Clodomiro Correia de Toledo Junior, cumprimentou a todos os presentes, 59 

agradeceu ao Prefeito Ildefonso pelo acolhimento e explanou sobre os 60 

trabalhos desenvolvidos dentro do comitê, ressaltou a importância dos 61 

investimentos  do CBH-SM dentro dos municípios da nossa região, passou 62 

então a palavra ao Prefeito anfitrião Ildefonso Mendes Neto, que cumprimentou 63 

a todos os presentes e passou a palavra a Secretária de Agricultura e Meio 64 

Ambiente da cidade de São Bento do Sapucaí, Sra. Marilia Ribeiro de Souza 65 

que no uso da palavra cumprimentou os presentes e explanou sobre a 66 

qualificação ambiental dos municípios, pois hoje temos um grande avanço que 67 

é a hierarquização dos projetos e então propôs que o CBH-SM fizesse uma 68 

revisão desses critérios, os mesmos deveriam ser atualizados com mais 69 

frequência, a cada dois anos por exemplo, principalmente a parte de legislação, 70 

sugeriu que a qualificação do Programa município verde azul, que é um 71 

programa do Ministério do Meio Ambiente e são dez diretivas que são 72 

avaliadas, dentre elas uma diretiva é única e exclusivamente voltada para a 73 

gestão das águas, portanto o município que receber o selo no ano anterior, 74 

teria uma pontuação diferenciada na hierarquização de seus projetos, e 75 

considerar também a avaliação dos municípios que tiverem o Plano de 76 

Gerenciamento Resíduos Sólidos, e que está em prática para também pontuar 77 

na hierarquização, considero que todas as outras legislações que constam na 78 

hierarquização extremamente importantes, mas em especial gostaria de fazer 79 

essas duas propostas a serem inclusas nos critérios de hierarquização. 80 

Comentou também sobre uma reinvindicação já feita na última plenária sobre 81 

um pedido de que fosse enviado um oficio ao FEHIDRO, relatando os 82 

problemas que os tomadores vêm tendo com os agentes técnicos, e haja vista 83 

que este ano estamos tendo os mesmos problemas, e solicitou que novamente 84 

fizéssemos essa menção à SECOFEHIDRO, pois se fizermos isso formalmente 85 

quem sabe melhore essa questão no próximo ano. No uso da palavra o 86 

Prefeito Ildefonso Mendes Neto, explanou também sobre essas falhas 87 
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burocráticas que nos prejudica muito, e sugeriu aos demais representantes do 88 

CBH-SM, que marcassem uma reunião com o Secretário de Saneamento e 89 

Recursos Hídricos, para procurar uma solução para que não aconteçam mais 90 

absurdos de projetos serem recursados por falhas dos agentes técnicos, pois 91 

nós temos a responsabilidade de representar este comitê, portanto vamos 92 

considerar e vamos marcar esta reunião pois chegou o momento de darmos 93 

um basta, pois unindo as forças nós temos todas as condições de dar um basta 94 

nisso de dar um entrosamento bem melhor, pra que isso não se repita. No uso 95 

da palavra o Sr. Antônio Júlio Martins Lemos, comentou sobre a dificuldade de 96 

reunirmos o quórum para esta reunião, e sobre a ausência da Sociedade Civil 97 

nas reuniões plenárias e nas Câmaras Técnicas a ausência tanto dos 98 

municípios, como do estado, por exemplo na reunião do Relatório de Situação 99 

tínhamos apenas três pessoas em cada reunião, o que é um absurdo, afinal é 100 

de nossa responsabilidade apresentar este relatório até o final do ano senão o 101 

CBH-SM é prejudicado, portanto as entidades representadas nas Câmaras 102 

Técnicas tenham a disponibilidade de frequentar as reuniões pois elas estão 103 

totalmente vazias. No uso da palavra o Sr. Francisco Carlos dos Santos 104 

ressaltou a necessidade do interesse dos membros da Câmaras técnicas na 105 

participação nas reuniões. O Sr. Fabricio Cesar Gomes, verificou o edital do 106 

processo eleitoral do biênio 2015/2017 e percebeu que a data da plenária que 107 

estaria marcada para o dia 26/03/2015 deveria ser alterada, pois de acordo 108 

com o estatuto o mandato se estende até o dia 31 de março, em comum 109 

acordo entre os membros esta data foi alterada para o dia 31/03/2015. O Sr. 110 

Mario Burdullis Lanzilotti justificou sua ausência nas últimas reuniões, pois 111 

devido as demandas do cotidiano ficou impossibilitado de comparecer e 112 

esclarece que se for indicado novamente pela ACASAP no próximo biênio 113 

estará mais ativo nas reuniões do CBH-SM. No uso da palavra o Sr. Paulo 114 

Henrique Salgado Queiroz informou que a Secretaria de Agricultura conta com 115 

mais dois técnicos na região, em São bento do Sapucaí e Campos do Jordão, o 116 

que irá favorecer a participação nas reuniões do CBH-SM e nos trabalhos 117 

cotidianos, como por exemplo no apoio do credenciamento dos municípios da 118 

região com o selo do programa “Município Verde e Azul”, a CATI não apresenta 119 

projetos, mas existem programas que são financiados pelo FEAP - Fundo de 120 

Expansão do Agronegócio Paulista, que é uma fonte de recurso similar ao 121 

FEHIDRO que apoia diretamente os produtores rurais em questões de meio 122 

ambiente, de conservação e manejo do solo, o nome fantasia do programa é 123 

“Integra São Paulo”, pois se refere a uma integração entre a lavoura, pecuária 124 

e floresta, o que é uma tendência, pois proporciona  a melhoria do meio 125 

ambiente nas propriedades rurais, no apoio tanto com o financiamento mas 126 

também com a subvenção, onde os novos técnicos desenvolverão os projetos 127 

para áreas onde necessitam controle de grandes erosões, essa modalidade de 128 

subvenção não precisa de enquadramento, qualquer produtor rural pode 129 

pleitear isso, o que pode trazer um efeito imediato na restauração de áreas, 130 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.agricultura.sp.gov.br%2Fquem-somos%2Ffeap-credito-e-seguro-rural&ei=QjcUVa__I6y1sASD04LoAg&usg=AFQjCNEHfC57gzGikBjpmMfl7hE5YavDQQ
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.agricultura.sp.gov.br%2Fquem-somos%2Ffeap-credito-e-seguro-rural&ei=QjcUVa__I6y1sASD04LoAg&usg=AFQjCNEHfC57gzGikBjpmMfl7hE5YavDQQ
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então esse é o modo da Secretaria de Agricultura atuar dentro do Comitê de 131 

Bacias e com os municípios, então vamos aprimorando ano a ano para que 132 

possamos ter bons instrumentos para os produtores e para os municípios. 133 

Encerrando a reunião, o Presidente Frederico Guidoni Scaranello ressaltou que 134 

devemos pautar as sugestões apresentadas na reunião de hoje na próxima 135 

reunião plenária pois se nós queremos qualidade temos que dar o exemplo, 136 

inovando e assumir nosso compromisso de levar adiante em nossas 137 

reivindicações, sugestões e apontamentos. E toda vez que pudermos agregar 138 

na área dos recursos hídricos mais qualidade, mais empenho e mais afinco dos 139 

municípios em especial na questão da preservação, porque não fazermos essa 140 

adesão e fazer com que nossas cidades se capacitem e reconheçam a 141 

importância que é preservar. Finalizou agradecendo a todos os membros da 142 

mesa. Sem mais nada a declarar nem a ser questionado, encerrou os trabalhos 143 

às onze horas e trinta minutos. 144 


