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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SUAÇUÍ 1 

No dia 21 de junho de 2022, às 14h15, teve início de forma telepresencial, por meio 2 

da Plataforma Jitsi Meet, a Reunião Ordinária do CBH-Suaçuí. Dando início às 3 

atividades, a presidente do Comitê, Paloma Galdino, fez uma breve saudação aos 4 

conselheiros, agradecendo a presença de todos na reunião. Na sequência, foi 5 

passada à verificação de quórum, o qual foi confirmado com a presença de 22 (vinte 6 

e dois) conselheiros com direito a voto. Em seguida, foi passada à aprovação da Ata 7 

da Reunião Extraordinária do CBH-Suaçuí, realizada no dia 10 de maio de 2022. 8 

Considerando que o documento foi encaminhado previamente à todos os 9 

conselheiros, a leitura do documento foi dispensada e após votação nominal, foi 10 

aprovada com o registro de 21 (vinte e um) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. 11 

Prosseguindo novamento à pauta, foi passada à revisão das Deliberações 12 

Normativas do CBH-Suaçuí que instituíram as Câmaras Técnicas: Intitucional e 13 

Legal (CTIL), de Outorga, Cobrança e Eventos Críticos (CTOC) e do Plano de 14 

Recursos Hídricos (CTPLAN). Fazendo um breve esclarecimento, a presidente da 15 

CTIL, Renata Medrado, informou que o processo de revisão das Deliberações vem 16 

sendo trabalhado em conjunto desde o ano passado, e após discussões no âmbito 17 

das Câmaras Técnicas, a minuta foi elaborada para adequações, sendo trazida à 18 

plenária para aprovação. Na sequência, a analista da AGEDOCE, Juliana Vilela, 19 

discorreu brevemente sobre a minuta da Deliberação Normativa da CTIL, focando 20 

na apresentação das competências da Câmara. Na oportunidade, a conselheira 21 

Luciane Teixeira, trouxe uma nova contribuição, solicitando a inclusão da revogação 22 

o Regimento da CTIL e CTOC, que apesar de não ter sido formalizado como 23 

Deliberação, foi aprovado em plenária em 2010. Em seguinda, realizou a leitura da 24 

Deliberação Normativa da CTOC, destacando também as competências, que por 25 

sua vez, foi ampliada, em função dos eventos críticos que é um ponto importante a 26 

ser trabalhado no âmbito do CBH-Suaçuí e que não estava previsto na Deliberação 27 

anterior. Em complementação, a conselheira Luciane esclareceu que esta Câmara 28 

Técnica também terá a competência de discutir questões relacionadas ao Contrato 29 

de Gestão para que o representante do Grupo de Acompanhamento do Contrato de 30 

Gestão  possa transmitir à CT, às discussões realizadas pelo Grupo, e que essas 31 
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incorporações foram importantes para trazer mais atividade à CTOC. Prosseguindo, 32 

foi realizada a leitura da minuta da Deliberação Normativa da CTPLAN. Não havendo 33 

novas contribuições ou objeções com relação ao texto apresentado, as minutas 34 

foram colocadas em votação, sendo aprovadas com o registro de 22 (vinte e dois) 35 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Finalizado este item, foi passado à 36 

apresentação dos relatórios de execução do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) e 37 

do Plano Orçamentário Anual (POA), referente ao exercício de 2021. Para 38 

apresentação sobre o PAP, foi passada à palavra ao assessor da AGEDOCE, 39 

Fabiano Alves, que trouxe relevantes informações a respeito das premissas e 40 

estrutura do PAP, no que diz respeito aos programas e eixos prioritários, bem como 41 

o acompanhamento das atividades previstas e realizadas durante o exercício de 42 

2021 no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí. Com relação ao andamento da 43 

Iniciativa Rio Vivo, a conselheira Luciane Teixeira solicitou que todas as informações 44 

sejam repassadas aos municípios da bacia, de forma a muni-los de informação e 45 

subsidiar a comunicação junto aos produtores rurais que normalmente questionam 46 

sobre o andamento dos programas. Na sequência, foi passada a palavra ao analista 47 

Miqueias Donde, da AGEDOCE, que apresentou o relatório financeiro orçado e 48 

realizado em 2021, e a previsão de execução do POA para o exercício de 2022. Não 49 

havendo nenhuma dúvida a respeito do que foi apresentado, a matéria foi colocada 50 

em votação nominal, sendo aprovada com o registro de 21 (vinte e um) votos 51 

favoráveis. Na sequência, foi passado ao 7º item de pauta, referente à substituição 52 

da presidente Paloma, em função de licença maternidade. Primeiramente, a Sra. 53 

Paloma fez um breve esclarecimento sobre as razões da sua substituição, que por 54 

sua vez, está previsto no Regimento Interno do Comitê, informando que a indicação 55 

da nova presidente foi discutida com os representantes do Poder Público Municipal. 56 

Após alinhamento junto ao segmento, foi sugerido o nome da conselheira, Marília 57 

Pelegrini, para assumir a presidência temporariamente. Não havendo nenhuma 58 

objeção da plenária, a Sra. Marília foi eleita como Presidente Interina do CBH-Suaçuí 59 

durante o período de licença maternidade da Paloma. Prosseguindo, foi passada à 60 

substituição da Secretária Adjunta do CBH-Suaçuí, Luciane Teixeira. A conselheira 61 

esclareceu as razões para o seu afastamento na diretoria do Comitê, justificando que 62 
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em função de questões pessoais, não consegue mais participar e acompanhar com 63 

a mesma dedicação de sempre, as atividades desenvolvidas pelo CBH. Em 64 

complementação, esclareceu que poderão se manifestar representantes de qualquer 65 

segmento, tendo em vista que a composição da diretoria já contempla 01 (um) 66 

representante de cada segmento, conforme exige o normativo. Não havendo 67 

nenhuma manifestação de interesse por parte dos conselheiros, o tema será 68 

novamente pautado na próxima reunião plenária do CBH-Suaçuí, de forma a garantir 69 

a recomposição da vaga, especialmente considerando a importância da Diretoria no 70 

apoio e resolução das atividades do Comitê. Na oportunidade, a presidente Paloma 71 

Galdino, agradeceu a Luciane por todo apoio e dedicação junto à diretoria do CBH-72 

Suaçuí, enaltecendo todo o trabalho exercido por ela. Finalizado este ponto, foi 73 

passado à indicação de representante para participação nas reuniões do Fórum 74 

Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas. Contextualizando, a analista Juliana 75 

Vilela, esclareceu que as reuniões ocorrem normalmente a cada dois meses, 76 

abordando assuntos relacionados à gestão de recursos hidricos, de interesse dos 77 

CBHs de todo o estado. Considerando que a representação era ocupada pela 78 

Paloma, foi necessária a indicação de um novo representante para estar participando 79 

das reuniões e acompanhando os trabalhos. Após manifestações e não havendo 80 

objeções, a nova representante eleita foi a conselheira Marília Pelegrini. Na 81 

sequência, foi passada à indicação dos representantes do CBH-Suaçuí para 82 

participação no ENCOB 2022, que será realizado no dia 22 a 26 de agosto, tendo 83 

em vista que cada CBH poderá indicar 03 dos seus representantes para participar 84 

do evento. Conforme normativo do CBH-Doce, deverão ser indicados 01 (um) 85 

representante da cada segmento, sendo 01 (um) de prioridade do presidente, e 86 

havendo mais de uma manifestação de interesse, o critério de desempate será a 87 

indicação do conselheiro que ainda não participou do evento. Após discussões, os 88 

conselheiros indicados para participar do evento foram: Marília Pelegrini, Tarciso 89 

Cirino, e no caso dos usuários, será solicitada uma manifestação por e-mail. Sem 90 

mais assuntos de pauta, a reunião foi encerrada por volta das 16h40. A reunião na 91 

íntegra foi publicada no Canal dos Comitês no YouTube e poderá ser acessada pelo 92 

link: https://www.youtube.com/watch?v=q-3WQXD9wXQ&t=6930s. 93 

https://www.youtube.com/watch?v=q-3WQXD9wXQ&t=6930s
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MARÍLIA PELEGRINI DAS CHAGAS VIANA 95 

Presidente Interina do CBH-Suaçuí 96 


