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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SUAÇUÍ 1 

Às 14h30, no dia 03 de setembro de 2020, teve início, de forma telepresencial, por meio da 2 

plataforma JITSI MEET, a Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí 3 

(CBH-Suaçuí). Dando início às atividades, a presidente do comitê, Paloma Galdino, 4 

cumprimentou e agradeceu a todos pela presença. Prosseguindo, realizou a leitura da “Carta 5 

de Abertura”, conforme orientado pela Instrução de Serviço do SISEMA, na qual estão 6 

contidas informações sobre a plataforma e orientações para o bom andamento dos trabalhos 7 

em ambiente virtual. Todos os conselheiros foram devidamente informados de que a reunião 8 

estava sendo gravada e transmitida no Youtube para acompanhamento da sociedade. Em 9 

continuidade, foi proposto à plenária a inclusão em pauta da Deliberação Normativa nº 70, de 10 

31 de agosto de 2020, que aprovou, ad referendum, a indicação da Associação Pró-Gestão 11 

das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) para desempenhar as 12 

funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí, sendo definido que a 13 

aceitação quanto à inclusão seria feita junto à verificação de presença. Na sequência, foi 14 

iniciada a contagem de quórum, feita de forma nominal, sendo confirmada a presença de 21 15 

(vinte e um) conselheiros com direito a voto, número suficiente para a instalação da reunião e 16 

realização das votações. Durante a verificação, também foi aceita, de forma unânime, a 17 

inclusão do ponto de pauta proposto. Prosseguindo, foi passada à apreciação da ata da última 18 

reunião do CBH-Suaçuí, realizada no dia 12 de novembro de 2019, e encaminhada a todos 19 

os conselheiros junto à convocatória. O documento foi colocado em votação, feita 20 

nominalmente, sendo aprovado pelos conselheiros, com registro de 14 (quatorze) votos 21 

favoráveis e 05 (cinco) abstenções. Prosseguindo, foi passada à discussão da Deliberação 22 

Normativa nº 70. Incialmente, o Sr. Flamínio Guerra, presidente do CBH-Doce, fez um breve 23 

relato sobre o processo, iniciado em âmbito federal e, agora, levado também aos comitês 24 

mineiros. Ele relatou a tentativa inicial, frustrada, de reestruturar o IBIO e, posteriormente, o 25 

lançamento de um edital de seleção, que também não obteve êxito. Depois, explicou sobre o 26 

processo de aproximação e indicação da AGEVAP, entidade que já atua como Agência de 27 

Água, e atende a todos os requisitos necessários, e cuja delegação já foi aprovada no CBH-28 

Doce e no Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). Ainda sobre o tema, foi passada 29 

a palavra ao Sr. André Marques, diretor presidente da AGEVAP, que falou brevemente sobre 30 

o histórico e a expertise da instituição e as expectativas para o trabalho na Bacia do Rio Doce. 31 

Ato contínuo, o tema foi colocado em votação, a qual foi feita de forma nominal. A Deliberação 32 

foi aprovada de forma unânime pelos conselheiros presentes à plenária com direito a voto. 33 

Dando continuidade à pauta, foi proposto aos conselheiros, a fim de otimizar o procedimento, 34 

realizar, de forma conjunta, a votação dos próximo três itens da pauta, que tratam, 35 

respectivamente, das seguintes deliberações: Deliberação Normativa nº 67, de 26 de 36 

novembro de 2019 que aprovou, ad referendum, a inserção da microbacia do Ribeirão 37 
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Barreiras, no município de Rio Vermelho, como área de atuação do Rio Vivo na Bacia 38 

Hidrográfica do Rio Suaçuí;  Deliberação Normativa n° 68, de 30 de março de 2020 que 39 

aprovou, ad referendum, a criação da Comissão Eleitoral para renovação da Diretoria do 40 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí– mandato 2020-2022; Deliberação Normativa n° 41 

69, de 23 de abril de 2020 que aprovou, ad referendum, a metodologia proposta pela Samenco 42 

Engenharia e Consultoria LTDA, com os critérios para a hierarquização dos imóveis rurais 43 

diagnosticados na UGRH 4, Suaçuí, em atendimento ao item 7.5 do TDR do Ato Convocatório 44 

nº 06/2017. As três deliberações foram aprovadas de forma unânime, sendo, desta forma, 45 

referendadas pelo plenário. Ato contínuo, foi passada a palavra à Sra. Luciana Figueiredo, do 46 

IBIO, que apresentou um panorama sobre o status da implementação da inciativa Rio Vivo na 47 

Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí. Em sua fala, fez um breve histórico sobre o programa e os 48 

produtos entregues pela empresa contratada. Considerando que não houve questionamento, 49 

foi dado prosseguimento à pauta. Sendo assim, foi passado ao ponto referente à eleição para 50 

composição da nova diretoria do CBH-Suaçuí para o mandato 2020- 2022, conforme Edital 51 

01/2020. Para tanto, foi passada a palavra ao Sr. Wyllian Melo, do IGAM, que fez um relato 52 

sucinto sobre o processo eleitoral, destacando que houve a inscrição de apenas uma chapa 53 

intitulada “Suaçuí Democrático e Transparente” que atendeu às exigências do Edital, sendo 54 

considerada habilitada pela comissão eleitoral. A chapa foi composta pelos seguintes 55 

conselheiros: Paloma Galdino, da Prefeitura de Cuparaque, representante do poder público 56 

municipal, no cargo de presidente; Renata Medrado Malthik Benevides, da FIEMG, 57 

representante dos usuários, no cargo de vice-presidente; Rogério de Melo Diniz, da EMATER, 58 

representante do poder público estadual, no cargo de secretário; e Luciane Teixeira Martins, 59 

da ARDOCE, do segmento poder público municipal, no cargo de secretária adjunta. 60 

Prosseguindo, a atual presidente e postulante à reeleição, Paloma Galdino, apresentou a 61 

chapa e discorreu sobre o Plano de Trabalho proposto, o qual foi compartilhado previamente 62 

com todos os conselheiros. Considerando que não houve questionamentos, foi iniciado o 63 

processo de votação nominal. A chapa foi aprovada, de forma unânime, pelos presentes, para 64 

exercer mandato de 02 (dois) anos, com início em 1º de outubro de 2020. A presidente 65 

reeleita, Paloma Galdino, agradeceu à plenária pela confiança e destacou que conta com a 66 

colaboração de todos para dar prosseguimento aos trabalhos. Sem mais assuntos a tratar, a 67 

reunião foi encerrada às 16h00.  68 
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PALOMA GALDINO DA SILVA 70 
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