
 

 
 

ANEXO – PAUTA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FMCBH 

 

Prezados (as) senhores (as), 

 
A Coordenação-Geral do FMCBH, com base no seu Regimento 

Interno, especificamente em seus Arts. 10º e Art.19, IV   

CONVOCOU   V.Sas. para a 73ª Reunião Ordinária do FMCBH 

(Ofício FMCBH N.º 059/2022-CIRCULAR) e, conforme 

ofício-esclarecedor  encaminhado posteriormente para todas as 

presidências, foram feitos os devidos esclarecimentos a respeito 
da alteração de nossa reunião presencial  nos dias 06 e 07 de 

julho, em Caxambu, para  reunião de forma remota, dia 

06/07, através dos links na programação  abaixo: 

 

DIA 06/07 – QUARTA-FEIRA 
 MANHÃ 

https://meet.google.com/etg-gfxq-rae 

 

 

09h00 – Abertura - (Coordenação). 

Atividades da Secretaria: 
1. Certificação de quórum; 

2. Apreciação e aprovação das atas da 71ª e 72ª Reuniões 

Ordinárias (em anexo). 

3. Apreciação e aprovação da pauta. 

4. Leitura das comunicações e informações de interesse da 

Plenária. 
5. Informe sobre apresentação de Moção. 

6. Decisão 02/2022 – Alterações relativas ao processo de 

mudança da reunião presencial de Caxambu, bem como 

adaptação de data da 73ª reunião Ordinária. 

 

09h40 - Debate com o IGAM sobre temas de interesse do 
FMCBH: 

1) Processo metodológico para a implementação do GT 

Entidade Delegatária: discussões gerais sobre os temas 

https://meet.google.com/etg-gfxq-rae


a serem envolvidos; definição dos objetivos a serem 

atingidos GT; elaboração do plano de trabalhos  (incluso 

cronograma de atividades). 

OBS: 1ª) GTCOB/FMCBH (sigla proposta pelo 

conselheiro Giacomini; 

2 ª)  terá que  ser eleito  um novo coordenador (a) para  

este GT porque  o professor Giacomini, por problemas 

particulares, solicitou afastamento do GT e havia sido 

eleito em reunião remota o seu coordenador.   

2) Processo metodológico para a implementação do GT 

Logística Conselheiros. 

OBS: o processo será o mesmo do item anterior. 

3) Informes sobre o status da aquisição de bens para os 

CBHs; 

4) Informe sobre o status da implementação das ações do 

PROCOMITÊ; 

5)  Esclarecimentos sobre documentação de solicitação de 

diárias e Prestação de Contas para participação no ENCOB; 

6) Moção do CERH/Revisão dos Territórios dos CBHs. 

 

11h25 - Apresentação da experiência de Gestão do CBH do 

Entorno da Represa do Reservatório de Furnas (GD3), por Maria 

Isabela de Souza – Presidente. 
 

TARDE 

https://meet.google.com/vrc-xvdu-ksk 

 

13h45 -  Apresentação, debate e encaminhamento  sobre  a  

NOTATÉCNICA GERIH Nº 01/ 2021 – DPLR/IGAM, que 
apresenta a metodologia de definição dos limitesespaciais 

expostos na DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH-MG Nº 66, 

DE 17 DE NOVEMBRODE 2020, que estabelece as Unidades 

Estratégicas de Gestão do Estado de Minas Gerais, eque 

substitui/atualiza a DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH - MG 

Nº 06 DE 2002 que estabelecia as Unidades de Planejamento e 
Gestão de Recursos Hídricos do Estado de MinasGerais 

(documento  original em anexo) – Prof. Dr. Sylvio Andreozzi. 

15h00 – Comunicação dos representantes do FMCBH (Buch, 

Luiz Garcia e Maurício) no FNCBH. 

15h20 - A preservação do patrimônio cultural, ambiental e 

hídrico da Serra Curral em contraposição ao projeto minerário – 
Prof. Dr. Marcus Vinicius Polignano. 

https://meet.google.com/vrc-xvdu-ksk


16h10 - Revisão dos corpos de água já 

enquadrados nas classes Especial e 1 - proposta a alteração do 

enquadramento desses trechos para classes de qualidade 

inferior. (documento original em anexo) - Conselheiro Paulo  
Roberto Carvalho – Presidente do CBH Alto Rio Grande (GD1).  

OBS: este assunto foi pautado para a “1ª Reunião 

Extraordinária Conjunta da Câmara Normativa e Recursal do 

Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) e da Câmara 

Normativa e Recursal do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

de Minas Gerais (CERH-MG), do dia 13/05 e, com apoio do 
FMCBH, houve pedido de vistas por parte da conselheira Maria 

Teresa Viana de Freitas Corujo (Teca) - documentos em anexo. 

17h00 –Encerramento. 
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