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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 09 dias do mês de julho de 2015, 1 

no Clube Recreativo Mãe D’água, localizado na Praça do Cruzeiro, s/nº - Bairro Alvorada, em 2 

Peçanha/MG reuniram-se os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – CBH 3 

Suaçuí para a 30ª Reunião Ordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, a Sra. Luciane 4 

Teixeira Martins, Presidente do CBH-Suaçuí, cumprimentou a todos os presentes e falou 5 

sobre as questões importantes a serem discutidas durante a reunião: Apresentação do 6 

Processo de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento para 36 municípios da DO4 – 7 

Alessandro Loreto – FUNEC; Implantação do Programa de Recuperação APPs e Nascentes – 8 

P52, na área de atuação do CBH Suaçuí; Adequação de fossas sépticas para destinação 9 

correta do esgoto – Instituto Terra; Apresentação de projeto e análise da Deliberação para 10 

aprovação do Projeto de Proteção, Preservação e Recuperação de Nascentes da Bacia 11 

Hidrográfica do Ribeirão São Nicolau Grande, no município de São João Evangelista - 12 

Prefeitura de São João Evangelista e Diretoria CBH- Suaçuí; Aprovação do IBIO – AGB Doce 13 

como Entidade Equiparada às Funções de Agência de Água na Bacia do Rio Suaçuí para o 14 

período 2016-2020; Escolha dos representantes do CBH Suaçuí para o Encontro de 15 

Integração dos Comitês de Bacias Hidrográficas com atuação na Bacia Rio Doce que 16 

acontecerá entre os dias 11 e 13 de agosto de 2015 em Afonso Cláudio/ES. Após os 17 

cumprimentos da Diretoria do Comitê foi passada a palavra ao Sr. José Luiz que apresentou 18 

uma canção e um documentário sobre o rio Suaçuí. Dando continuidade à reunião, a Sra. 19 

Luciane colocou para aprovação a ata da reunião anterior. Após votação, a ata foi aprovada. 20 

Sobre os informes da Diretoria, a Presidente informou sobre as reuniões do Fórum Mineiro 21 

de Comitês. Informou que no segundo semestre haverá um trabalho intenso objetivando a 22 

discussão do novo PAP, para discutir onde serão investidos os recursos do comitê entre os 23 

anos de 2016 e 2019. Informou sobre a questão do custeio dos Planos de Saneamento para 24 

os municípios da Bacia do rio Suaçuí. Falou sobre a reunião com a FUNEC, empresa 25 

contratada para elaboração dos PMSBs e destacou a importância da efetividade da 26 

participação dos representantes dos municípios nas reuniões. Falou das reuniões que 27 

discutirão sobre o Estudo de aprimoramento da cobrança, sendo que as primeiras serão 28 

sobre saneamento, seguidas das reuniões sobre indústria e outras sobre agricultura. Os 29 

membros do CBH Suaçuí poderão ser custeados para participar destas reuniões, 30 

independente dos seguimentos. Após a fala da Sra. Luciane o Sr. Edson Valgas informou as 31 

07 justificativas de ausência dessa reunião. Passados os informes, foi feita apresentação do 32 

Sr. Eduardo Costa, Analista de Programas e Projetos do IBIO AGB Doce sobre o P.52 33 

(Programa de Recomposição de APPs e nascentes). Devido a falta de recursos para 34 

implementação do programa, após a demonstração de diversos estudos à Câmara Técnica 35 

do comitê, a mesma sugeriu à Plenária que fosse feito apenas o cercamento das nascentes, 36 

na área do município piloto, município de Peçanha/MG. A proposta foi aceita em plenária e 37 

já foi realizada uma reunião com representantes da Prefeitura que informaram que apoiarão 38 

o programa por meio de parceria. O município fornecerá um depósito para os insumos, fará 39 

também a divulgação para o cadastro dos produtores da área, e indicarão um técnico para 40 

acompanhamento. O que necessita agora é a assinatura do termo de parceria. A Sra. Luciane 41 

Teixeira chamou a atenção sobre a escassez de recurso, apenas 500 mil reais, existiu a 42 

necessidade de fazer a escolha de uma área piloto, tendo em vista a necessidade de 43 

priorização indicada no mapa de vulnerabilidade. A presidente chamou atenção para 44 
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necessidade de cumprimento dos prazos dados para a prefeitura, sendo 20 dias úteis para 45 

encaminhar o cadastro dos proprietários. Caso o município não cumpra os prazos indicados, 46 

será acionado outro município interessado. Os representantes dos municípios fizeram 47 

algumas perguntas que foram esclarecidas pelo Sr. Edson Valgas. A Sra. Luciane falou sobre a 48 

atividade do Instituto Terra em Cuparaque/MG, que inclui a implementação das fossas 49 

sépticas. O Sr. Gilson Gomes, representante do Instituto Terra falou sobre o histórico da 50 

instituição, e a recuperação da área de mata atlântica da Fazenda Bulcão. O Sr. Thiago, 51 

também representante do instituto explicou o funcionamento das fossas sépticas para o 52 

tratamento do esgoto. Após, foi passada a palavra à Sra. Clalínea, do IFMG de São João 53 

Evangelista, para falar sobre o  projeto de Preservação e Recuperação de Nascentes da Bacia 54 

Hidrográfica do Ribeirão São Nicolau Grande, no município de São João Evangelista. A 55 

representante citou as instituições parceiras do projeto, inclusive os produtores rurais, e 56 

esclareceu como foi iniciado o projeto e como está sendo feito o andamento do mesmo. A 57 

Presidente do Comitê agradeceu a presença e a apresentação e prosseguiu com a discussão 58 

sobre a inabilitação do projeto da referida prefeitura. A Sra. Luciane informou que estava em 59 

contato com o IGAM, e que foi encaminhado documento do comitê ao referido órgão. 60 

Informou estar aguardando o resultado final para verificar a situação. Solicitou que os 61 

membros do comitê iriam referendar a deliberação do comitê que foi encaminhada.  A 62 

maioria dos membros aprovou o referendamento da deliberação. Passado este ponto, foi 63 

dada a palavra ao Sr. Marcos Magalhães, representante da FUNEC, para que o mesmo 64 

relatasse sobre o trabalho que está sendo feito pela empresa juntamente com os municípios 65 

contemplados com a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Explicou sobre a 66 

Lei que determina tal obrigação da elaboração ao município, explicou as etapas do trabalho 67 

da empresa. A Presidente do Comitê falou sobre a dificuldade do comitê acompanhar todas 68 

as reuniões em todos os municípios, no entanto, informou que serão feitas reuniões da 69 

diretoria do comitê e também com representantes do IBIO juntamente com a empresa para 70 

ficar por dentro dos trabalhos. Informou que caso o município não dê a devida atenção na 71 

elaboração do plano, deverá haver reembolso ao Comitê. Qualquer problema os municípios 72 

deverão procurar o Comitê ou IBIO. A reunião foi pausada para o lanche. Foi retirada de 73 

pauta a deliberação sobre a aprovação do IBIO como Entidade Equiparada às Funções de 74 

Agência de Água na Bacia do Rio Suaçuí para o período 2016-2020, assunto que ficará para a 75 

próxima reunião. Após o retorno foi discutida a questão da participação dos membros do 76 

CBH no IV Encontro de Integração da Bacia do Rio Doce que será realizada em Afonso 77 

Cláudio/ES entre os dias 11 e 13 de agosto de 2015.Finalizados todos os pontos da pauta, 78 

deu-se por encerrada a reunião. 79 

 80 

Governador Valadares, 09 de julho de 2015. 81 

Assinam esta ata:                                             82 

 83 
EDSON VALGAS DE PAIVA 84 
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Secretário Executivo 85 

 86 
LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 87 

 Presidente do CBH-Suaçuí 88 


