
 

APROVADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2014 

ATA – 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH- SUAÇUÍ – 17/07/2014 - ARDOCE 

Após verificação da existência de quórum para abertura da reunião, o Sr. Edson 

Valgas, Secretário Executivo, deu início aos trabalhos, dando conhecimento aos 

membros sobre a pauta da reunião. O Secretário falou da importância da reunião 

para dar encaminhamentos a respeito do Seminário realizado no dia anterior, de 

grande relevância para Bacia do Suaçuí. A Sra. Waleska Bretas, Vice Presidente do 

CBH, cumprimentou todos presentes e pediu desculpas pelo período em que a 

instituição esteve afastada devido alguns empecilhos, mas reforçou compromisso com 

CBH-Suaçuí. Sobre o ponto 2 da pauta, a respeito da aprovação da Ata da Vigésima 

Quinta Reunião Ordinária do CBH-Suaçuí, realizada no dia, 21/05/2014 em Governador 

Valadares-MG, o Sr. Edson Valgas solicitou que os membros que tivessem algum 

consideração a fazer se manifestassem, caso contrário a ata seria aprovada. Nenhum 

dos membros se manifestou, portanto a ata foi aprovada por unanimidade. Já no item 

3 da pauta, foi concedida a palavra para Presidente do CBH Suaçuí, Sra. Luciane 

Teixeira Martins. A Presidente cumprimentou a todos deu alguns informes. 

Primeiramente falou sobre a devolução, no dia 18/06/2014, dos materiais que foram 

cedidos pelo IGAM, segundo ela, esta ação do IGAM está sendo feita em todos os 

Comitês. Outro informe foi a aprovação das mudanças do Plano de Aplicação 

Plurianual, que priorizou a realização dos Planos Municipais de Saneamento Básico em 

todos os municípios interessados da Bacia. A Presidente do CBH destacou que a 

Secretaria Executiva é feita pelo IBIO-AGB Doce e que a delegatária contratou uma 

empresa para comunicação, que é a Prefácio para cuidar desta área. Informou que 

já existe a página do CBH-Suaçuí nas redes sociais (Facebook). Não havendo 

comunicado dos Conselheiros, o Sr. Eduardo Figueiredo, Diretor Presidente do IBIO 

Institucional, se apresentou e fez uma breve explicação sobre a escolha do IBIO-AGB 

Doce como entidade delegatária da bacia do rio Doce. O Diretor Presidente relatou 

as dificuldades da agência de bacia nos seus trabalhos e informou que a 

representação do IBIO AGB Doce é feita pelo Diretor Geral, que é o Sr. Ricardo 

Alcântara Valory. A respeito dos encaminhamentos do Seminário: Água e 

Sustentabilidade informou que está sendo uma articulação do IBIO Institucional, já 

realizada nos CBHs Caratinga e Santo Antônio. O Sr. Eduardo Figueiredo explicou os 

objetivos do Seminário e destacou a participação no Comitê de todos os segmentos 

da sociedade, o que o valoriza, mas ressaltou que tal situação está sendo subutilizada. 

De acordo com ele, o objetivo é analisar como cada um dos setores vem contribuindo 
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para o CBH e consequentemente para gestão dos recursos hídricos. Explicou os 

principais problemas que foram detectados durante a análise e agregou o 

conhecimento obtido a uma proposta conjunta de encaminhamento prático para 

cada Comitê. Destacou a riqueza técnica enorme sobre o que é o comitê e seu 

funcionamento e mostrou brevemente os assuntos que foram discutidos. Algumas das 

ideias fundamentais foram: a água é um ativo do território com valor econômico, na 

exploração pela mineração, no saneamento, etc.; a bacia hidrográfica é uma 

unidade de planejamento otimizada; restrição financeira, tendo em vista que a bacia 

não arrecada tanto; insegurança jurídica. De acordo com ele, a gestão de recursos 

hídricos deve ser efetivada como politica de estado, mas atualmente não é a 

prioridade. Segundo Sr. Eduardo, por meio de uma pesquisa feita com a população 

apenas 13% conhece e sabe o que é um Comitê de Bacia. Outro desafio é melhorar a 

articulação entre os atores. Falou também sobre a competência do Comitê nas 

outorgas, que deverá ser uma questão politica, porém, baseada em questões 

técnicas. Dentre vários assuntos falou da participação dos usuários na bacia, a 

importância dada por eles, e dos outros setores. Foram conclusões práticas: a base de 

atuação do comitê por sua constituição são os planos de bacia, o PIRH é o 

planejamento institucional da bacia e não se pode fugir nisso. O PIRH traz programas 

de ações e projetos para uma área de 21 mil km quadrados, que se certa maneira 

não é viável por ser programa macro de governo. Para coordenar e integrar estes 

setores, é necessário que o CBH tenha uma gestão integrada. Feita a gestão e 

entendido o objetivo é necessária pactuação, tendo em vista capacidade do comitê 

através de construção de um documento. As premissas para a pactuação devem ser: 

bacia hidrográfica como unidade de planejamento; investimento, conhecimento e 

monitoramento; planejamento para adequação do território para recuperar a 

quantidade e qualidade de água; fortalecer a estrutura de governança baseada no 

Comitê; articular a capacidade de cada segmento; pactuação dentro do CBH para 

que possa ser institucionalizada por meio de Deliberação (documento formal); 

racionalidade e inteligência financeira para valorizar os ativos ambientais e articular 

recursos e parcerias para remunerar o serviço; conhecimento e monitoramento dos 

resultados. A ideia prática inicial para desenvolver o projeto sugerido é a deliberação 

destas decisões, se o comitê achar conveniente. Depois, é necessário definir uma 

bacia de drenagem para elaboração de um projeto piloto, para entender onde no 

território é necessário investir para atender a demanda. Na região de Caratinga, o IBIO 

está realizando este tipo de trabalho.  De acordo com Diretor Presidente do IBIO, não 
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se trata de um plano de bacia e sim um plano de investimentos.  Explicou que agora a 

decisão é do Comitê e disse que o IBIO tem todo interesse, pois pode ser uma solução, 

feita por meio de uma construção coletiva. Finalizada a apresentação, a Sra. Luciane 

Teixeira, Presidente do CBH-Suaçuí questionou sobre a escolha da área na bacia para 

que fosse feito o zoneamento e o plano de investimento e em seguida a busca de 

investidores.  O Sr. Eduardo Figueiredo esclareceu que a escolha da bacia deve 

atender alguns critérios, falou dos recursos utilizados, etc. O Sr. Edson Valgas, dando 

encaminhamento aos trabalhos, solicitou que os membros informassem se concordam 

com a formalização deste projeto pelo CBH-Suaçuí. Por unanimidade, o Comitê 

decidiu dar inicio ao projeto. A área em que será iniciado o projeto será aprovada 

pela Câmara Técnica do Plano. Fechado este ponto de pauta, o Sr. Eduardo 

Figueiredo fez um breve histórico da contratação do novo diretor geral do IBIO-AGB 

DOCE, Sr. Ricardo Alcântara Valory. O novo Diretor falou das suas experiências 

profissionais, seus objetivos e disse estar disposto a acompanhar e atender 

prontamente todos os comitês. A Presidente do CBH questionou ao Diretor Geral do 

IBIO-AGB Doce sobre os Planos de Saneamento Básico, o mesmo informou que a 

equipe está preparando o calendário para lançamento do ato convocatório de todos 

os PMSBs da bacia para apresentação aos Comitês. Após a apresentação do Diretor, 

foi feita a apresentação do índice de frequência dos conselheiros do CBH Suaçuí e 

solicitou que algumas providências fossem tomadas pelas instituições. Desta forma a 

reunião foi finalizada as 12h00. 
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