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ATA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES
MINEIROS DO BAIXO RIO GRANDE – GD8
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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes
Mineiros do Baixo Rio Grande – GD8, realizada no dia 09 março de 2021 por meio
da plataforma digital Jitsi Meet. Às 09h10min reuniu-se o Plenário do Comitê da
Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande – GD8
comparecendo os seguintes Conselheiros Titulares e Suplentes. Representantes:
PODER PÚBLICO ESTADUAL; Hideraldo Buch (SRS de Uberaba), Rodrigo
Angelis Alvarez (SEMAD), Robson Rodrigues dos Santos (IGAM), Renato Jácomo
Manzan (EPAMIG),Guilhermina Maria Severino (EMATER,. PODER PÚBLICO
MUNICIPAL: Marcelo Jabur Maluf Amorim e Andre Luiz Batista Andrade
Barbosa de Morais (Prefeitura Municipal de Itapagipe), Regina Ferreira Barcelos e
Iron Ferreira de Andrade (Prefeitura Municipal de Comendador Gomes), José
Humberto de Assis (Prefeitura Municipal de Campina Verde),Marinho Martins
Severino Segundo (Prefeitura Municipal de Sacramento). USUÁRIOS:; Adalberto
Azeredo Rodrigues (FURNAS), Joelma Mendes Gomes (Consórcio Usina
Hidrelétrica de Igarapava), Marcos Paulo Galli (Usina Delta - Unidade Volta
Grande), Vanessa Vaz de Oliveira (CODAU), Francielle Oliveira Silva (Mosaic
Fertilizantes P&K Ltda), Wagner Farret Foletto (Centro das Indústrias do Vale do
Rio Grande – CIGRA), Jacqueline Souza Prata (Usina Coruripe Açúcar e Álcool –
Campo Florido),Oscar Alexander C. Eichel (CANACAMPO),Decrie Polastrine
(Usina Santo Angelo). SOCIEDADE CIVIL: Leonardo Campos de Assis
(UNIUBE), Gustavo Bernardino Malacco da Silva (Associação para Gestão
Socioambiental para o Triângulo Mineiro – ANGÁ), Nayara Xavier Lavagnoli
(APEA-TMAPS); Euripedes Luciano da Silva Junior (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG), Maurício Marques Scalon
(FONASC); Marizélia Gomes Costa do (Instituto Agronelli). Hideraldo Buch
iniciou a reunião as 09:10 pedindo um minuto de silencio em homenagem e
respeito aos mortos pelo Covid-19; Considerações iniciais Daniel, Marinho e
Marizélia;ITEM 01: Buch pede ao Secretário Daniel que faça a leitura de presença
para verificação de quórum: quórum confirmado. Buch pontua sobre a ausência dos
conselheiros, principalmente do Poder Público Municipal e disse que a diretoria irá
se reunir e avaliar e tomar providências de acordo com o Regimento Interno;
Mauricio se manifestou sobre a ausência e participações das entidades e disse que a
diretoria tem mesmo que fazer valer o regimento interno; ITEM 02: Não houve
nenhum informe dos conselheiros. ITEM 03: Com relação a Ata da 3ª reunião
Extraordinária realizada em 24 de novembro de 2020, Buch explicou que perdeu
seu pendrive, onde está a minuta da Ata e por isso justificou o não envio da Ata
pede desculpas, e que apresentará a minuta da ata na próxima reunião para
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aprovação. Leonardo (UNIUBE) pede a palavra e sugere fazer a gravação da
reunião, (conselheiro???? ) pede a palavra e sugere que o Buch tenha um HD para
que tudo fique lá, que é mais seguro. Devido uma mensagem no chat (não me
lembro) de ausência da reunião, foi devido ter coincidido as datas de reunião do
PN3 e GD8. Buch explica que enviou ofício solicitando ao PN3 e demais conselhos
as datas das reuniões, para que as reuniões do GD-8, não coincidissem com as
reuniões do PN-III, Fórum Mineiro, Fórum Nacional de CBHs, porém, essa reunião
foi especifica do PN3 e que tiveram que realizar. ITEM 04: Apresentação sobre a
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos - Gerência de Instrumentos Econômicos de
Gestão/IGAM - Thaís de Oliveira, Buch solicita a todos que prestem bastante atenção

nesse tema e que as dúvidas sejam feitas no final da apresentação. Buch lembra que
o CBH GD-8 já aprovou o Plano Diretor e que será iniciado todo o processo de
discussão e aprovação da Cobrança. Thais agradece ao apoio e participação do
IGAM e em especial da Maria de Lourdes, Thaís fez toda a apresentação do
processo da cobrança de todos os comitês. Buch abriu para esclarecimento e
dúvidas sobre a apresentação. Francielle da Mosaic Fertilizantes fez duas perguntas
(qual foi???) à Thaís, Adalberto de Furnas fez uma perguntas a Thaís sobre qual é a
forma de cobrança nas Usinas Hidrelétricas. Thaís do IGAM pontua a necessidade
e importância do diagnóstico dos impactos das atividades dentro da bacia, analisar
caso a caso, fundamentar o caso e com isso irá ajudar muito no momento de discutir
a cobrança. (quem fez esta pergunta???) perguntou a Thaís do IGAM se ela sabe
dizer se a cobrança será taxada. Thaís do IGAM diz não saber dizer se essa
cobrança poderá ser tributada, talvez a própria cobrança seja considerada como
tributo e um caso a ser pesquisado e trazer o retorno para o comitê. Adalberto de
Furnas pontua a necessidade de fazer todo o processo bem transparente e não ter
uma coisa engessada para que no futuro ninguém seja prejudicado com as decisões
de hoje. Guilhermina da EMATER pediu a palavra, pontuou a necessidade de
cuidados nas decisões para a agricultura familiar, ter uma olhar mais especifico
para essa classe. Buch pede a Thaís do IGAM para enviar as apresentações para o
CBH GD-8 compartilhar com os conselheiros e para que todos possam divulgar
todo o processo de discussão da cobrança pelo uso da água. Buch pediu a Thais do
IGAM explicar quais os próximos passos. Thais diz que o IGAM irá acompanhar
passo a passo, iniciará as discussões, consolidar as informações. Buch diz que é
extremamente importante que o IGAM participar ativamente de todo o processo de
discussão da cobrança junto com ao CBH GD-8. Francielle da Mosaic Fertilizantes
solicita tirar uma dúvida sobre preços públicos, zonas A,B,C. Thaís do IGAM
explica que é sobre critérios pela qualidade da água. Robson do IGAM faz suas
considerações sobre todos o processo (o que seria). Adalberto de Furnas agradece
toda explanação e respostas e faz suas considerações (quais considerações),
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Vanessa (CODAU) faz uma pergunta pelo chat sobre a diferença da cobrança de
PPU lançamento e captação, Thais responde a Vanessa (qual é a resposta) Buch,
agradece a participação da Thaís do IGAM pela participação e disposição. Robson
do IGAM solicita ao CBH GD-8 para enviar os nomes da CTOC. ITEM 05: Buch
esclarece sobre a sala e os móveis do IGAM e CODAU, explana todo o processo
XXXXX. Mais uma vez, Leonardo da UNIUBE sugere a secretaria e diretoria a
fazer o uso da nuvem para todos os documentos do CBH GD-8, devido a perda do
computador e perigo de perder documentos importantes do comitê e limitar o
acesso dessa nuvem. ITEM 06: Buch fala sobre o ENCOB/2021, que o encontro
será totalmente online devido a pandemia COVID-19, que já foi apresentada a
propostas de programação pela Comissão Local do Estado do Paraná, que esta
proposta foi aprovada pelo Colegiado Coordenador do FNCBH, será quatro dias, a
Comissão Local ainda faz alguns ajustes dos nomes dos Palestrantes, que terá
visitas técnicas virtuais. Mauricio do FONASC, solicita o apoio na criação do novo
Regimento Interno do Fórum Nacional de CBHs do Brasil, diz que já foi enviado o
formulário para todos os comitês para que todos possam contribuir, pois é muito
importante a participação e todos. Encerramento: Buch, encerra agradecendo a
todos a participação, solicitando para que todos continuem se cuidando e continue
firmes. Nesse momento a diretoria também se despediu dos conselheiros.

