
 
Aprovada em reunião plenária do CBH-Suaçuí realizada em 13/12/2016 

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 29 dias do mês de setembro de 1 

2016, no Auditório da ARDOCE, localizado na Rua 14, n° 158, Ilha dos Araújos em 2 

Governador Valadares/MG reuniram-se os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 3 

Suaçuí – CBH Suaçuí para a Reunião Extraordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, a 4 

Srta. Luciane Teixeira, Secretária Executiva do CBH-Suaçuí, explicou que o CBH é órgão 5 

colegiado, porém não tem caráter executivo. Para fazer a execução das ações, é necessária a 6 

agência de bacia, no caso o IBIO AGB Doce, que foi escolhida em 2011. Ela fez a leitura da 7 

Deliberação Normativa nº 22 do CERH, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre os 8 

procedimentos de equiparação e de desequiparação das entidades equiparadas da agência 9 

de bacia hidrográfica, e dá outras providências. Em seguida, ela falou sobre a reunião 10 

conjunta das CTIL dos comitês mineiros, na qual foi ressaltada a importância da agência 11 

única para toda a bacia hidrográfica do rio Doce e criada a Deliberação Normativa conjunta 12 

para os comitês mineiros, que dispõe sobre a indicação do Instituto BioAtlântica como 13 

entidade equiparada a Agência de Bacia do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí  14 

(CBH-Suaçuí) ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH/MG). Após a 15 

leitura na íntegra desta DN para a plenária, ela ressaltou que todos os comitês já haviam 16 

aprovado a indicação da agência e que o objetivo é a manutenção do IBIO AGB Doce como 17 

agência única, para preservar o trabalho do Comitê de Integração e tentar garantir também 18 

o andamento dos programas que estão sendo executados. Além disso, explicou que caso a 19 

agência seja indicada, o próximo passo é encaminhar para o IGAM e para o CERH todas as 20 

deliberações e a partir daí serão feitas diversas reuniões de Câmaras Técnicas até a 21 

discussão no plenário do Conselho Estadual. O Sr. Geraldo Abreu, do IGAM, explicou que 22 

após o prazo de 04 anos, o contrato não poderia mais ser renovado, sendo necessária a 23 

assinatura de novo Contrato de Gestão. Ela colocou em votação e os conselheiros aprovaram 24 

por unanimidade a indicação ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Instituto 25 

BioAtlântica para exercer, até 31 de dezembro de 2020,  às funções de entidade equiparada 26 

à agência de bacia do  CBH-Suaçuí.  Não havendo outros assuntos, a reunião foi finalizada às 27 

doze horas e quarenta minutos. Assinam esta ata:                                             28 

 29 
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 31 

Willian Vagner Matos Cardoso 32 

Presidente do CBH-Suaçuí 33 
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Luciane Teixeira Martins 36 

Secretária Executiva do CBH-Suaçuí 37 


