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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO
ALTO JEQUITINHONHA – CBHJQ1
13/07/2021
No dia 13 de julho de 2021, reuniram-se os ordinariamente os membros do Comitê de Bacia
Hidrográﬁca dos Aﬂuentes Mineiros do Alto Jequi nhonha, através de videoconferência u lizando a
plataforma Google Meet e com transmissão ao vivo pelo YouTube. Item 1- O presidente William César
Ireno - PCMG dá as boas-vindas aos conselheiros e todos presentes e inicia a conferência de quórum.
Todas as presenças são registradas no Monitoramento de Frequência e dá-se início a reunião. Item 2 O presidente informou que a minuta da ata da reunião anterior, de 05/05/2021, foi enviada
antecipadamente para todos os conselheiros para leitura e apreciação, perguntou se todos
concordavam com a redação e se havia algo a acrescentar ou alterar, todos concordaram com redação
e a ata foi aprovada. Item 3 - O presidente apresenta brevemente a DN 03-2021 CBHJQ1 - Criação de
Comissão Eleitoral e passa a palavra para servidora Maria de Lourdes Amaral do Nascimento para
complemento da fala sobre a deliberação, após a fala da Maria, o presidente inicia a leitura dos ar gos
da DN 03-2021. Após aprovação da DN, são escolhidos os membros da coordenação do processo
eleitoral: Oswaldo Neves Machado Junior –SEMAD; João Francisco de Pinho - Prefeitura Municipal de
Grão Mogol; Adailton Pereira Ferreira - Norﬂor Empreendimentos Agrícolas Ltda.; Sidney Pereira –
UFMG. Item 4 - Inicia-se a apresentação do Allan Mota sobre “Avaliação, acompanhamento e
implementação do PDRH da Bacia Hidrográﬁca dos Aﬂuentes Mineiros do Alto Jequi nhonha –
CBHJQ1”. São mostrados todos os indicadores e o estado em que se encontra o comitê deixando claro
a importância da união entre IGAM e CBH para melhoria dos indicadores. O presidente dá ênfase na
reestruturação do plano diretor para se adequar à nova realidade do comitê. Item 5 - O Senhor Paulo
Procópio inicia a sua fala sobre a situação atual do serro e informando a necessidade de se colocar em
pauta esta discussão para próximas reuniões. O presidente agradece a fala do senhor Paulo Procópio e
em seguida informa a criação do novo logo po do CBHJQ1, que será escolhida através de votação.
Item 6 - O presidente agradece a presença de todos e encerra a reunião.

Documento assinado eletronicamente por William César Ireno, Presidente(a), em 27/08/2021, às
15:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Edvaldo Campos Matos, Secretário(a), em
30/08/2021, às 22:48, 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 h p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 33272748 e o código CRC 8AE0A33E.
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