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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 13 dias do mês de dezembro de 2016, 1 

no Auditório da ARDOCE, localizado na Rua 14, n° 158, Ilha dos Araújos em Governador 2 

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

CBH Suaçuí para sua Reunião Ordinária. Dando abertura à reunião, o presidente Sr. William 4 

Vagner, cumprimentou a todos e iniciou os informes da diretoria. Ele falou sobre a entrega, 5 

durante os meses de novembro e dezembro, dos Planos Municipais de Saneamento Básico 6 

(PMSB) a 36 municípios da bacia. Os PMSB já foram aprovados em audiência pública com a 7 

participação da população e a próxima etapa é a sua apreciação nas câmaras municipais. 8 

Quanto a isso, ele ressaltou a preocupação do comitê em relação aos projetos de lei não 9 

serem aprovados na Câmara Municipal, tendo em vista a mudança de gestores. Assim, ele 10 

informou que uma reunião foi realizada entre o CBH-Suaçuí e o Dr. Leonardo Castro Maia, 11 

Coordenador Regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Doce, 12 

na qual foi definido que o CBH continuará acompanhando e cobrando dos municípios a 13 

aprovação. Caso o município não cumpra sua responsabilidade, o Dr. Leonardo Maia 14 

assegurou que provocará o cumprimento por meio judicial. Em seguida, o Sr. Marcelo 15 

Aquino, do IMA, falou sobre o Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável, formado 16 

por diversas entidades, que tem como objetivo a recuperação de pastagens degradadas, 17 

nascentes, etc. na região e convidou o CBH-Suaçuí para participar e apoiar o programa 18 

juntamente com essas empresas. O presidente respondeu que o CBH-Suaçuí tem interesse e 19 

acompanhará as reuniões. Prosseguindo a reunião, o Sr. Fabiano Henrique Alves, Diretor 20 

Técnico do IBIO-AGB Doce, fez uma apresentação sobre as estratégias de aprovação e 21 

implementação dos PMSB, que já estão sendo realizadas no CBH-Piranga e CBH-Piracicaba. A 22 

sugestão é de que na primeira etapa seja realizada reunião ou seminário com ampla 23 

divulgação com todos os prefeitos para boas-vindas e apresentação do CBH-Suaçuí. Nesse 24 

evento seria reforçada a necessidade de se ter o plano aprovado para que o município possa 25 

ser contemplado com os projetos de sistema de abastecimento de água e esgotamento 26 

sanitário do comitê. A segunda etapa seria compreender as dificuldades apresentadas pelos 27 

municípios para implementação do PMSB por meio de questionário online. A terceira etapa 28 

seria o direcionamento dessas dificuldades encontradas para as entidades envolvidas 29 

competentes e a quarta etapa seria o convite para capacitação dos municípios com a 30 

realização do 1º Seminário de Saneamento do CBH-Suaçuí. Ao término da apresentação, o 31 

Sr. William Vagner colocou em votação a proposta, que foi aprovada pelos membros por 32 

unanimidade. Em seguida, ele apresentou as atas das últimas reuniões, que foram 33 

encaminhadas por e-mail para todos os membros e ambas foram aprovadas sem alterações. 34 

Prosseguindo a reunião, o Sr. Fabiano Alves fez uma apresentação sobre o P.22 (Programa 35 

de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura) na bacia do rio Suaçuí. Ele informou 36 

que todos os 40 produtores da bacia indicados pelo comitê já foram visitados, cadastrados, 37 

todos os aparelhos dos irrigâmetros foram instalados e os produtores treinados. Atualmente 38 

estão sendo realizadas assistências técnicas aos participantes para o acompanhamento do 39 
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manejo da irrigação e coleta dos formulários utilizados para levantamento de área e emissão 40 

do relatório final. Ao todo são 16 municípios, com o número de participantes assim 41 

distribuídos. Então a avaliação dos trabalhos desenvolvidos nesse período mostra que a 42 

maioria dos participantes se adequaram ao manejo de irrigação com benefícios econômicos 43 

na forma de menores custos de produção, maior produtividade e qualidade dos produtos. 44 

Em seguida, a Srta. Luciane retirou de pauta a aprovação do novo Regimento Interno, tendo 45 

em vista que a procuradoria do IGAM não conseguiu terminar a análise tempestivamente, 46 

ficando a aprovação postergada para a primeira reunião do ano de 2017. O próximo item de 47 

pauta tratado foi a apresentação do Sr. Wagner Oliveira, do IGAM, sobre a minuta do novo 48 

contrato de gestão entre IGAM e IBIO. Ele ressaltou os principais objetivos do contrato, 49 

programa de trabalho, obrigações e competências, dos recursos orçamentários e financeiros 50 

e os indicadores. Além disso, informou sobre o questionário de avaliação do IBIO, que 51 

deverá ser preenchido de forma online pelos membros. Após a apresentação, a Srta. Luciane 52 

Teixeira fez a leitura do Parecer Técnico da reunião conjunta das Câmaras Técnicas 53 

Institucionais e Legais dos comitês mineiros da bacia hidrográfica do rio Doce, realizada no 54 

dia 28/11 e a leitura da Deliberação Normativa nº 51/2016 do CBH-Suaçuí que aprova a 55 

minuta do Contrato de Gestão a ser celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 56 

e a entidade selecionada para desempenhar as funções de agência de água na Bacia 57 

Hidrográfica do Rio Suaçuí. Os conselheiros votaram e aprovaram a DN por unanimidade. Em 58 

seguida, a Srta. Luciane apresentou a proposta de calendário de reuniões para o ano de 59 

2017, que foi aprovada pelos membros. O último ponto de pauta foi a apresentação da Sra. 60 

Sônia Heringer, da Prefeitura de Gonzaga de projetos para proteção de nascentes e 61 

implantação de fossas sépticas residenciais no Córrego dos Araújos, Córrego Graipú e 62 

Córrego Palmital. Os projetos têm como objetivo a recuperação de nascentes, áreas de 63 

recarga hídrica, áreas degradadas e revegetação (incluindo produção de mudas) de matas 64 

ciliares, topos de morro e demais APP`s e Saneamento Ambiental e serão submetidos ao 65 

Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 66 

Estado de Minas Gerais – Fhidro. Outra questão abordada foi sobre um projeto de ETE do 67 

município de Gonzaga, aprovado em 2005 e que necessita agora da declaração de superávit 68 

do Estado e, para tanto, a prefeitura solicitou o apoio do comitê. A Srta. Luciane informou 69 

que o comitê acompanhará a situação junto à Prefeitura de Gonzaga e analisará melhor a 70 

solicitação. Nos assuntos gerais, a Srta. Luciane informou que foram escolhidos os 71 

municípios de Frei Inocêncio, Jampruca, Campanário e Itambacuri para a recuperação de 250 72 

nascentes na área do Suaçuí Grande como compensação ambiental devido ao rompimento da 73 

barragem da Samarco. Informou também que o Instituto Terra, que executará a recuperação 74 

das nascentes, conseguiu alocar na proposta a implementação de 250 fossas sépticas e 2 mil 75 

barraginhas de captação de água da chuva. Não havendo outros assuntos, a reunião foi 76 

finalizada às doze horas e trinta minutos. Assinam esta ata:                                             77 
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