
 

Aprovada em reunião plenária do CBH-Suaçuí realizada em 07/06/2019 
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SUAÇUÍ 1 

No dia 14 de março de 2019, as 09h30, no auditório da Prefeitura Municipal de Governador 2 

Valadares (R. Marechal Floriano, 905 - Centro, Gov. Valadares – MG), reuniram-se os 3 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – CBH-Suaçuí para sua Reunião 4 

Ordinária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Fabio Monteiro Cruz, presidente do Comitê de 5 

bacia cumprimentou a todos e informou sobre a existência de quórum para assuntos 6 

deliberativos. Foi apresentada a ATA da reunião do CBH - Suaçuí realizada em 16/10/2018 7 

e colocada para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Foi 8 

proposta inversão de pauta, começando pelo item 5 (Definição das nascentes a serem 9 

recuperadas pela Fundação Renova referentes à Clausula nº 163 do Termo de Transação 10 

de Ajustamento de Conduta), de forma que a Srª Luciane Teixeira teve a palavra e  11 

esclareceu inúmeros aspectos relacionados a repactuação dos programas do PAP, 12 

enfatizando que a recuperação florestal irá ser feita na porção do baixo e médio rio doce e 13 

que a recuperação das irá adiar o início do programa para que possa ter uma discussão o 14 

melhor com os diversos atores locais presentes na área de atuação. A seguir passou-se 15 

para o tem 3 da pauta. A palavra foi passada ao Professor Ângelo Denadai da UFJF que 16 

apresentou de forma bem cuidadosa e sucinta os aspectos de sua proposta de criação do 17 

Laboratório Macrorregional de Águas e seu pedido de moção de apoio do CBH – Suaçuí 18 

junto ao CIF. Após uma ampla discussão, explanação e debate sobre o assunto, foi 19 

colocado em votação pelo Presidente do CBH Suaçuí o pedido de moção que foi aprovado 20 

com 4 abstenções. Prosseguindo a reunião, o Senhor Fabiano Alves conduziu apresentação 21 

relacionada ao item 5 da pauta. Ele iniciou com um breve histórico sobre o pacto para a 22 

gestão integrada da bacia do rio Doce, assinado em 2010 com 5 anos de vigência e que 23 

durante a vigência houve evento de rompimento da barragem de rejeito da SAMARCO que 24 

não estava contemplado no PIHR. Também apresentou a proposta do termo de referência 25 

para a revisão do PIHR Doce. Após um amplo debate a proposta foi colocada em votação 26 

pelo presidente do CBH, houve uma abstenção e o termo de referência foi aprovado por 27 

unanimidade. Continuando a reunião, a técnica Juliana Vilela, secretaria executiva do CBH, 28 

conduziu fala sobre o item de pauta 6. Ela contextualizou a DN 60/2018 do CERH/MG e 29 

suas mudanças e implicações no mandato dos conselheiros e dos membros da diretoria e 30 

após as discussões a alteração no regimento interno do CBH foi colocado em votação pelo 31 

presidente do CBH, o qual foi aprovado por unanimidade. Ao final a Engenheira Ambiental 32 

da agência de bacia, Gabriela Pereira fez uma apresentação sobre o andamento do 33 

programa rio vivo na área de competência do CBH Suaçuí. Não havendo outros assuntos, a 34 

reunião foi finalizada às treze horas e trinta minutos. Assina esta ata:     35 
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FÁBIO MONTEIRO CRUZ 38 
Presidente do CBH-Suaçuí 39 


