
  COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SAPUCAÍ 

                   Criado pelo Decreto de Lei n.º 39.911, do Estado de Minas Gerais, de 22/09/1998 

 
 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2010 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA       

DO RIO SAPUCAÍ – (CBH- SAPUCAÍ). 
Aos vinte três dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, iniciou-se às treze horas e trinta 

minutos, a reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí convocada em 

2/02/2010, para aprovação do Novo Regimento Interno do CBH-Sapucaí  realizada no Teatro 

Municipal de Pouso Alegre. A sessão foi aberta pelo Sr. Presidente Aníbal Figueiredo Filho 

dando boas vindas e agradecendo a todos pela presença e pedindo a colaboração dos 

conselheiros presentes para que aguardássemos um pouco mais a chegada dos outros para 

verificação de quorum. Foi convidada para compor a mesa a representante do Núcleo de Apoio 

aos Comitês das Bacias Hidrográficas – NACBH/IGAM, Dra. Luiza de Marillac,  Srª Andriani 

Tavares T. Gonçalves – 1ª Secretária, representando o poder público municipal,  P.M. de 

Itajubá,  Srª Renata Fernandes Antunes - Vice-Presidente, representando a Entidade Civil - 

ABES. Às 14 horas e 20 minutos com verificação de quorum foi aberta a sessão. O Presidente  

Sr. Aníbal agradeceu novamente a participação dos presentes e ressaltou a participação da 

presença para podermos viabilizar a aprovação do Novo Regimento Interno para darmos 

continuidade ao Processo Eleitoral,  em seguida passou a palavra a Drª Luiza de Marillac a qual 

proferiu algumas palavras  devido ao acontecido na última reunião realizada em 24/11/09 em 

Delfim Moreira, em seguida,comunicou que será feito um repasse de recursos do FHIDRO, 

mensalmente,aos Comitês que aderirem aos Convênios para a Estruturação Física e 

Operacional, visando o fortalecimento do apoio técnico aos Comitês pelo IGAM. Ainda, 

informou, que até 2011 teremos todos os planos viabilizados para dar gestão aos comitês, e que 

acontecerá do dia 22 ao dia 25/03 a semana da água, na qual, cada comitê terá duas vagas. 

Posteriormente, passou a palavra para Sr. Glauco Knopp representante do IGAM. O Sr. Glauco 

iniciou agradecendo a presença de todos e reforçando a importância dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas na governança da água, que enfrentam grandes desafios no seu cotidiano com 

reuniões improdutivas, desinteressantes, dificultando desta forma a mobilização na região, 

pouco conhecimento do funcionamento do Comitê (desconhecem o RI) que podem acabar 

comprometendo a qualidade do trabalho desenvolvido e o engajamento do comitê. Pensando 

nisso, o Instituto de Governança Social – IGS, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio  

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD está realizando um trabalho de 

fortalecimento institucional e desenvolvimento em gestão junto aos 15 Comitês de Bacia 

Hidrográfica do Estado de Minas Gerais.  O objetivo é auxiliar os CBH´S a serem mais 

eficientes e mobilizadores, a partir do conhecimento de seus próprios conselheiros.  O escopo 

do projeto está dividido da seguinte forma:  

1. Análise da estrutura e organização do Comitê  

.Elaboração de cartilha com diretrizes para um bom RI, elaboração de pautas e atas, condução 

de reuniões e construção de propostas em processos participativos.  

2. Assessoria na elaboração e implementação de Planos de Ação Estratégicos 

.Definição das ações estratégicas dos Comitês, atendendo expectativas Governo/Sociedade e 

realidade da Bacia. 

.Desenvolvimento de procedimentos para facilitarem a implementação e                                  

acompanhamento dos planos. 

3. Assessoria na elaboração e implementação de Estratégias de Comunicação 

.Definição dos públicos estratégicos (órgãos e entidades intervenientes no SEGRH); 

.Elaboração de procedimentos de comunicação com públicos para fortalecer imagem 

institucional do Comitê e exercer suas funções de mobilização. 

Entre os meses de março e abril de 2010 será realizado 01 encontro de imersão com cada 

Comitê para a elaboração coletiva e participativa dos seus planos estratégicos e planos de 

comunicação.  
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O plano estratégico é o instrumento que norteará a atuação em médio prazo, de forma 

estruturada, consistente e consciente dos Comitês. O Plano de Comunicação visa traçar ações 

estratégicas que possam fortalecer o relacionamento do Comitê com seus públicos, contribuindo 

para sua legitimidade e efetividade.  Dra. Luiza voltou a argumentar sobre a necessidade do 

plano de ação junto aos comitês, informando que a Empresa IGS dará todo o suporte. Sr. 

Glauco, ainda, reforçou que com o Plano Diretor pronto é mais fácil integrar o plano de ação, 

sem esquecermos dos instrumentos que cada comitê de bacia já possuem e tem outras 

prioridades como o instrumento de planejamento de Gestão das bacias. Dando seqüência aos 

assuntos em pauta o Presidente Sr.Aníbal mencionou a plenária que deveria ser votada a 

substituição da conselheira Prof.ª Márcia da comissão do GT (Grupo Técnico) do Plano Diretor. 

Foi votada pela plenária e substituída pelo conselheiro Carlos Henrique Adami – entidade 

Usuários (FIEMG). Em seguida, foi iniciada a aprovação do Regime Interno, com propostas de 

algumas alterações:  

-CAPÍTULO I, art. 3º, Parágrafo único – inserir a sigla GD5;  

-CAPÍTULO I, art. 4º: coincidente com a; 

-CAPÍTULO IV, art. 7º, III: representação de quaisquer uns; 

-CAPÍTULO V, Art. 12 e 13, inserir Secretário-Adjunto aos membros da Diretoria;  

-CAPÍTULO VII, Art. 34, inserir o Secretário-Adjunto; 

-Art. 9º - Não poderá ser alterado, pois, consiste na transcrição do Art.22 da DN30/2009, 

portanto está compatível para o Regimento CBH-SAPUCAÍ.(O Art. 22-B da DN30/2009 

estabelece: Os Comitês de Bacias Hidrográficas cujos mandatos estejam vencidos ou a vencer 

até 31 de dezembro de 2010 (situação do CBH-SAPUCAÍ, que o mandato já venceu e realizou-

se o processo eleitoral) deverão realizar novo processo eleitoral com prazo de mandato dos 

membros do comitê e da diretoria até 30 de junho de 2013). 

Com as sugestões acima mencionadas foi aprovado por unanimidade o Regimento Interno. 

Dando continuidade a reunião, o Sr. Aníbal informou à plenária que os conselheiros que irão 

pleitear as chapas para a eleição do Processo Eleitoral do mandato 2009/2013 do CBH-Sapucaí , 

deverão  protocolar  suas chapas até 05/03/2010 com divulgação dos planos de trabalho  na 

secretaria do Comitê,  localizado na UNIFEI, Bloco 8, do (IRN) das 8 horas às 14 horas, com 

Cristina, auxiliar administrativa do CBH.Sendo assim, a próxima  reunião ficou agendada para o 

dia 16/03/2010 às 13horas e 30 minutos no Horto Florestal de Itajubá. Drª Luiza de Marillac, 

pediu a palavra, enfatizando a participação dos Comitês no convênio do FHIDRO, que repassará 

os comitês o valor mensal de R$12.500,00, devendo ser apresentado na próxima reunião a 

entidade que irá receber esta verba. Em seguida, o Sr. Laudelino, vice-prefeito da cidade de 

Itajubá, explanou algumas palavras ressaltando a importância da verba proveniente do FHIDRO 

para Comitês. Logo em seguida, Prof.º Arthur Ottoni, membro da sociedade civil, representando 

a UNIFEI,  solicitou a palavra para dar algumas  justificativas da reunião do CBH ocorrida em 

24/11/2009 em Delfim Moreira na Fundação Rogê. Ele, explicou seu posicionamento quanto ao 

recurso apresentado ao IGAM para a impugnação da eleição dos membros da diretoria do CBH-

Sapucaí ocorrida em 14/10/2009 em Cambuí. O Prof. Arthur Ottoni, também, se posicionou 

quanto ao papel da Srª Valdete de Mattos, representando o NACBH/IGAM na reunião de 

Delfim Moreira, de acordo com o professor, a Srª Valdete adotou uma postura cooperativa e 

integradora num momento delicado pelo qual o comitê estava passando, por conta da Anulação 

da Eleição dos Membros da Diretoria. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Aníbal 

Figueiredo Filho, deu por encerrada a reunião.  
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