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Ofício n.º 14/2020 – FMCBH 
 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2020. 

Aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais 

 

Assunto: Deliberações do FMCBH sobre a conjuntura atual e os desafios que a gestão de recursos 
hídricos do estado e os comitês de bacia estão enfrentando. 

 

Prezadas e prezados, 

Estamos vivendo um tempo difícil, que está afetando toda a humanidade. A Covid-19 tem se 

mostrado um grande desafio do ponto de vista da saúde, da ciência, da economia e da estruturação 

social. 

O Fórum Mineiro de Comitês realizou uma reunião virtual do seu colegiado no dia 06 de maio de 

2020, com a participação de 10 membros. 

O colegiado discutiu a conjuntura atual e os desafios que a gestão de recursos hídricos do estado e 

os comitês de bacia estão enfrentando. Se a situação já era difícil antes da pandemia, ela se agravou 

depois dela. As medidas necessárias de distanciamento social impediram as reuniões plenárias e 

câmaras técnicas, causaram o contingenciamento dos recursos da cobrança pelo uso da água, a não 

contratação das empresas para dar suporte aos comitês e, a falta de uma agenda robusta pela 

preservação e revitalização dos rios. 

Por outro lado, reforçamos o papel que os comitês sempre tiveram na luta pela gestão das águas 

de forma altiva e persistente. 

Diante deste cenário, o colegiado do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas deliberou 

pelos seguintes encaminhamentos: 

• O FMCBH entende neste momento que a preservação da vida é uma questão primordial e 

se solidariza com a situação de saúde pública que estamos vivendo e apoia as medidas de 

isolamento social; 

• O FMCBH entende que, diante deste cenário, as reuniões plenárias estão impossibilitadas 

de serem realizadas.  Entendemos que, pela importância dos temas que são discutidos nas mesmas, 

as reuniões virtuais não substituem as presenciais, pois limitam a participação social. Além disso, é 
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preciso mencionar que grande parte dos comitês não tem estrutura e apoio para operar estas 

reuniões. 

• O FMCBH entende que a não realização de reuniões virtuais também deveria ser aplicada 

ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para que as políticas não sejam votadas sem a ampla 

participação dos comitês de bacias; 

• Por outro lado, para manter a estrutura básica, sugerimos um esforço da diretoria dos 

comitês para que realizem reuniões virtuais, no sentido de se manterem informadas sobre os 

acontecimentos e fazendo os encaminhamentos necessários; 

• Quanto às eleições para a diretoria, existe um calendário para que ela ocorra no dia 30 de 

junho de 2020. O Colegiado coordenador do FMCBH pontua que, se não houver condições para a 

realização de reuniões presenciais até 30 de junho, o prazo deve ser revisto, pois a eleição requer 

a realização de plenária para garantir o amplo debate, discussão de propostas e votação. 

• Quanto ao contingenciamento, é fundamental que os comitês continuem cobrando 

formalmente ao estado o repasse que lhes é devido e os que não tem cobrança devem solicitar a 

contratação das empresas de suporte aos comitês. Se for o caso, acionar a justiça. 

Acreditamos que estes posicionamentos devem ser norteadores para os comitês e que assim 

possam manter viva a luta pela gestão das águas no estado de Minas Gerais. 

 

Atenciosamente, 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Membros deste FMCBH: SF1 - CBH Afluentes do Alto São Francisco; SF2 - CBH Rio Pará; SF3 - CBH Rio Paraopeba; SF4 - CBH Entorno da Represa de Três 
Marias; SF5 - CBH Rio das Velhas; SF6 - CBH dos Rios Jequitaí e Pacuí; SF7 - CBH do Rio Paracatu; SF8 - Comitê da Bacia Mineira do Rio Urucuia; SF9 - CBH 
Afluentes Mineiros do Médio São Francisco; SF10 - CBH Afluentes Mineiros do Rio Verde Grande; GD1 - CBH Afluentes Mineiros do Alto Rio Grande; GD2 - 
CBH Vertentes do Rio Grande; GD3 - CBH Entorno do Reservatório de Furnas; GD4 - CBH Rio Verde; GD5 - CBH Rio Sapucaí; GD6 - CBH Afluentes Mineiros 
dos Rios Mogi-Guaçu e Pardo; GD7 - CBH Afluentes do Médio Rio Grande; GD8 - CBH Afluentes do Baixo Rio Grande; PN1 - CBH Afluentes Mineiros Alto 
Paranaíba; PN2 - CBH Rio Araguari; PN3 - CBH dos Afluentes Mineiros do Baixo Paranaíba; DO1 - CBH Rio Piranga; DO2 - CBH Rio Piracicaba; DO3 - CBH Rio 
Santo Antônio; DO4 - CBH Rio Suaçuí; DO5 - CBH Rio Caratinga; DO6 - CBH Águas do Rio Manhuaçu; JQ1 - CBH Afluentes Mineiros do Alto Jequitinhonha; 
JQ2 - CBH Rio Araçuaí; JQ3 - CBH Afluentes Mineiros do Médio e Baixo Rio Jequitinhonha; PA1 - CBH Rio Mosquito e Demais Afluentes Mineiros do Rio 
Pardo; PS1 - CBH Afluentes Mineiros dos Rios Preto e Paraibuna; PS2 - CBH Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé; J1 - CBH dos Rios Piracicaba e 
Jaguari; CBH Afluentes Mineiros do Rio Mucuri. SM1 - CBH do Rio São Mateus. Informações adicionais: http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais-

mg    
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