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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO
ALTO JEQUITINHONHA – JQ1
19/11/2020
Às 09h30min do dia 19 de novembro de 2020, iniciou-se a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia
Hidrográﬁca dos Aﬂuentes Mineiros do Alto Jequi nhonha, por tele conferência, pelo link
meet.jit.si\medievalmigratonsassumecuriously com a presença de 14 conselheiros, entre tulares e
suplentes. A reunião foi aberta pelo Presidente William César Ireno - PCMG que cumprimentou a todos e
procedeu à chamada para conferência de quórum; lembrou da capacitação da diretoria do JQ1
incen vando a par cipação de todos na data de 16\12\2020 sobre promovida pelo IGAM incen vando a
par cipação de todos no dia 16/12/2020; agradeceu a equipe da gerencia\IGAM pelo apoio; a ata da
reunião anterior do dia 10\09\2020 foi colocada em votação e aprovada por unanimidade; foi aprovado
em seguida as datas das reuniões do ano de 2021 sendo estas: 1ª25\02\2021, 2ª 18\03\2021. 3ª
15\04\2021,4ª 17\06\2021,5ª 19\08\2021 6ª 16\12\2021. Em seguida o presidente William passou a
palavra para a gerente da GECBH-IGAM Maria de Lourdes Amaral Nascimento que fez a apresentação
sobre o tema “Relatório de avaliação de Implantação das ações do Plano diretor de Recursos Hídricos do
JQ1\IGAM”, apresentação esta disponibilizada para os conselheiros no grupo do comitê e disse não ter
sido boa o desempenho do comitê nos úl mos anos; o presidente William agradeceu a apresentação e
lembrou-se das diﬁculdades em interação e de uma melhor par cipação dos conselheiros uma vez que é
muito distante um município do outro e que com o tempo, os conselheiros param de par cipar das
a vidades do comitê; lembrou que há várias ins tuições de ensino com representação, porém poucas
par cipam das reuniões; o conselheiro João Francisco de Pinho da Prefeitura de Grão Mogol falou sobre
possíveis mudanças uma vez que com a eleição de novos prefeitos o representante de alguma Prefeitura
deverá mudar; houve cobrança para que houvesse mais reuniões já que em 2018 só ocorreram duas; o
representante do IGAM Wagner oliveira realizou uma capacitação sobre cobrança pelo uso de recursos
hídricos; o conselheiro Edvaldo Campos Matos RIMA S|A ques onou sobre a avaliação do comitê dizendo
que nós tralhamos muito pela bacia do Jequi nhonha; o conselheiro Ari Fabiano Queiroga Associação
Comunitária Cordeiros agradeceu a equipe do IGAM e se dispôs a ajudar ainda mais e pediu mais cursos de
capacitação para os conselheiros; o Presidente William Cesar Ireno lembrou aos conselheiros que está
disponibilizado vários cursos para os conselheiros em “Trilhas do saber”; pediu a contratação de um
auxiliar administra vo para o JQ1; por ﬁm pediu uma avaliação da nova e atual diretoria por parte do
IGAM e a avaliação foi ó ma segundo a representante a gerente da GECBH, Maria de Lourdes Amaral
Nascimento. Sem mais assuntos a tratar, o Presidente William César Ireno agradeceu a todos e encerrou a
presente reunião. Ata lavrada pelo secretário, Edvaldo Campos Matos, que após lida e aprovada pelos
conselheiros é devidamente assinada.

Documento assinado eletronicamente por William César Ireno, Vice-Presidente, em 14/05/2021, às
14:33, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
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h p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 29439956 e o
código CRC 4170F5C2.
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