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PROPOSTAS PARA O FORTALECIMENTO DO COMITÊ DE BACIA 

HIDROGRAFICA DO BAIXO RIO GRANDE - GD8 

 

Estamos vivendo um momento crítico no qual as crises política, ética e econômica se 

potencializam, onde processos e ganhos históricos têm sido contestados, e as questões 

ambientais de grande importância tem sido motivos de barganhas políticas.  

A situação de grande parte dos rios mineiros mostra-se dramática não somente por 

escassez de chuvas, mas também por falta de gestão. A não prioridade da gestão das bacias 

hidrográficas, a falta de recursos financeiros, ameaçam populações e atividades econômicas 

por todo o país. O resultado disso é fortalecimento da privatização das águas, o aumento da 

pobreza e o crescimento da injustiça social. 

É fundamental fortalecer o CBH Baixo Rio Grande - GD8. É preciso refazer rumos em 

função dos novos tempos que estamos vivendo. 

Sendo assim, em nosso entendimento, ficam à margem, sem foco e com pouca ação, 

as verdadeiras necessidades dos Comitês de Gerenciamento Bacias Hidrográficas Estaduais no 

País, e das entidades que os compõem, que são, em verdade, responsáveis pelas deliberações 

que definem as políticas de gestão de águas no âmbito da Bacia Hidrográfica do Baixo Rio 

Grande - GD8, que cada dia mais, perde em qualidade e necessita de uma agenda positiva, 

ativa e eficiente. 

Sendo assim, no intuito de se externar o CBH Baixo Rio Grande - GD8, vimos colocar 

nossas preocupações e anseios, bem como propostas que entendemos viáveis, para o melhor 

andamento dos trabalhos, quais sejam: 

1. O CBH Baixo Rio Grande - GD8 deve propor uma pauta política envolvendo a 

conjuntura estadual dos recursos hídricos, da gestão e do funcionamento do CBH; 

2. As reuniões do CBH Baixo Rio Grande - GD8 devem englobar as discussões sobre as 

necessidades e os problemas das bacias e da gestão de recursos hídricos. Deverão ainda 

identificar necessidades imediatas do GD8 que poderão gerar plano de ação junto aos 

conselheiros; 

3. O CBH Baixo Rio Grande - GD8deverá propor pautas para o governo (SEMAD, IGAM, 

CERH) nas decisões que envolvem a gestão de Recursos Hídricos, e não aguardar que o 

governo paute o CBH Baixo Rio Grande - GD8. A entidade deverá promover a interlocução e a 

mobilização com as demais instâncias dos segmentos, tais como o poder público municipal, 

poder público estadual, sociedade civil e usuários da água buscando um alinhamento visando o 

fortalecimento do CBH; 



 

4. Participação mais ativa no CBH Baixo Rio Grande - GD8 e também no Comitê de 

Bacia Hidrográfica Federal do Rio Grande;  

5. CBH Baixo Rio Grande - GD8 deverá ter como uma meta prioritária a construção de 

agenda de compromissos na busca das convergências de decisões políticas, promover a 

mobilização social, manter a comunicação com a sociedade e promover os benefícios 

socioambientais; 

6. Criação de um canal direto de comunicação eficiente do CBH Baixo Rio Grande GD-

8 para a disponibilização das informações ambientais e de recursos hídricos; 

7. Discutir e aprovar junto aos órgãos ambientais de Minas Gerais a revitalização e 

proteção dos rios da bacia hidrográfica do CBH Baixo Rio Grande - GD8; 

8. Construção de uma agenda PERMANENTE entre o CBH Baixo Rio Grande - GD8com 

o governo estadual, órgãos ambientais, IGAM, SEMAD, CERH visando assegurar um canal de 

interlocução com a Política Estadual de Recursos Hídricos; 

9. Buscar o fortalecimento das ações e prerrogativas do CBH Baixo Rio Grande - GD8 

na formulação das políticas públicas de gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica; 

10. Lutar pela Integração da Gestão Ambiental com a Gestão dos Recursos Hídricos; 

11. Discutir e aprovar o Plano Diretor do CBH Baixo Rio Grande - GD8. Com o Plano 

Diretor em mãos será possível estabelecer, conjuntamente com os demais órgãos públicos e 

privados, um plano de ações de curto, médio e longo prazo para que sejam atingidas metas de 

qualidade e de quantidade que garantam atendimento aos diversos setores; 

12. Estabelecer gestão e ajustamentos contínuos das ações priorizadas pelo Plano 

Diretor do CBH Baixo Rio Grande - GD8, definindo prioridades iniciais para a execução do 

mesmo. 

“Tão importante quanto à água para a vida no Planeta, é fazer gestão de recursos 

hídricos com responsabilidade. Ter pessoas verdadeiramente comprometidas com essa política 

é a garantia desse recurso para as próximas gerações. Temos que ter a responsabilidade social 

e a preservação dos nossos recursos hídricos, que significa sem dúvida nenhuma um 

compromisso com a vida. A gestão dos nossos recursos hídricos tem que ser compartilhada e 

que significa ser um exercício de fraternidade”. 

Neste sentido, a Chapa FORTALEÇA CBH GD8 se apresenta como uma opção para 

coordenar o CBH Baixo Rio Grande GD8. Podem confiar! 

Obrigado a todos. 

  



 

MEMBROS DA CHAPA: FORTALEÇA CBH GD8 

Cargo Nome Instituição 
Segmento E-mail/Telefone 

Presidente Hideraldo Buch 
Poder Público 

Estadual 
hidb2000@yahoo.com.br 

(34) 9.9931-8141 

Vice Presidente Gislandro Hudson 
Torres Gonçalves Usuários 

ghudson@fiemg.com.br 
(34) 9.9121-1313 

Secretário Marinho Martins 
Severino Segundo 

Poder Público 
Municipal 

meioambiente@sacramento.mg.gov.br 
(34) 9.9108-9758 

Secretária 
Adjunto 

Marizélia Gomes 
Costa 

Sociedade Civil 
marizelia.costa@institutoagronelli.org.br 

(34) 9.9884-9324 

 

Experiência dos Membros da Chapa Fortaleça CBH GD8: 

 

Hideraldo Buch – Poder Público Estadual  

   -  Funcionário Público;  

   -  Biólogo pela Universidade de Uberaba/MG;  

   -  Pós-graduado em Gestão de Recursos Hídricos;  

   -  Participou da criação do Fórum Mineiro de CBHs e coordenou a entidade de 2012 a 2016;  

   -  Atual Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica;  

   -  Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande GD-8 por dois mandatos; 

   -  Atual vice-presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande GD-8; 

   -  Atual conselheiro dos Comitês de Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Baixo Rio Paranaíba – PN III;  

   -  Participou da criação do Comitê Federal do Rio Grande – CBH Rio Grande;  

   -  Vice-presidente do Comitê Federal do Rio Grande – mandato 2012 a 2015;  

   -  Membro do Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica 
desde 2000. 

 

Gislandro Hudson Torres Gonçalves - – Usuários 

   -  Engenheiro Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

   -  Engenheiro de Segurança do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
– PUC/MG; 

   -  Mestre em Geologia Ambiental aplicado a Bacias Hidrográficas pela Universidade Federal 
de Ouro Preto – UFOP; 

   -  Atualmente Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
COMAM/Uberaba, Conselho Gestor da APA do Rio Uberaba e; 



 

   -  Conselheiro Titular do Comitê Federal de Bacias Hidrográficas do Rio Grande – CBH Grande. 

 

Marinho Martins Severino Segundo – Poder Público Municipal 

   -  Biólogo pela Universidade de Franca/SP; 

   -  Pós Graduação em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de Uberlândia; 

   -  Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Sacramento; 

   -  Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – Codema/Sacramento; 

   -  Conselheiro Titular do CBH Araguari e Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Rio Grande 
GD-8; 

 

Marizélia Gomes Costa – Sociedade Civil 

   -  Graduada em Tecnologia em Desenvolvimento Social, IFTM- Uberaba 

   -  Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas - FUMEC  

   -  Coordenadora dos Projetos Ambientais do Instituo Agronelli de Desenvolvimento Social 
desde 2010; 

   -  Conselheira Titular no CBH Baixo Rio Grande GD-8 

   -  Conselheira suplente do Área de Proteção Ambiental do Rio Uberaba; 

 

 

 


