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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 31 dias do mês de março de 2016, no 1 

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 a Reunião Ordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, o Sr. William 4 

Vagner, Presidente do CBH Suaçuí, cumprimentou a todos os presentes e passou a palavra 5 

aos demais membros da Diretoria Executiva para apresentação. Prosseguindo, a Sra. Luciane 6 

Teixeira, Secretária Executiva do CBH, deu início aos pontos de pauta, informando sobre a 7 

possibilidade de início da reunião, prevista no regimento interno do comitê, mesmo 8 

verificada a ausência de quórum. Em seguida foram colocadas para aprovação as atas das 9 

reuniões do CBH realizadas no dia 10 de dezembro de 2015. Não havendo nenhuma 10 

manifestação quanto às considerações, os documentos foram aprovados. Nos informes da 11 

Diretoria, o Sr. Edson Valgas, Vice-Presidente do CBH, falou sobre a renovação do contrato 12 

de Gestão IBIO AGB Doce - IGAM. Segundo ele estão sendo realizadas periodicamente 13 

reuniões e, na última segunda-feira, dia 28 de março de 2016, aconteceu uma delas em Belo 14 

Horizonte. Participaram os presidentes e representantes CBHs mineiros, representantes do 15 

IGAM e do IBIO AGB Doce. A reunião teve o objetivo de tratar da situação do contrato de 16 

gestão e a apresentação do andamento da análise das prestações de contas. Ainda segundo 17 

ele, somente os compromissos anteriormente assumidos com recursos da cobrança estadual 18 

estão em andamento, não podendo assumir outros. Caso o contrato do IGAM com o IBIO 19 

AGB Doce não seja renovado os CBHs serão muito prejudicados, pois os programas 20 

constantes no PAP não serão executados. Além disto, destacou que a problemática surgiu 21 

pela ineficiência do Estado que não realizou a conferência das prestações de contas no prazo 22 

estabelecido em lei. É entendimento que a agência está atendendo as demandas e os 23 

comitês não têm interesse na desequiparação da entidade delegatária. A Sra. Luciane 24 

reforçou que a maior parte dos recursos utilizados no CBH Suaçuí são advindos da União, 25 

porém, caso não seja renovado contrato do IBIO AGB Doce com IGAM haverão sérios 26 

prejuízos. A Secretária Executiva falou também sobre as articulações com o Instituto Terra 27 

sobre a implementação do Programa Olhos D’água na bacia do rio Suaçuí. O Instituto Terra 28 

estabeleceu os municípios em que poderiam atuar que estão localizados mais próximos à 29 

região deles, sendo: Cuparaque, Goiabeira, São Geraldo do Baixio, Divino das Laranjeiras, 30 

Galiléia e talvez município de Governador Valadares. Já existem recursos para dar 31 

andamento ao programa. O que é solicitado pelo Instituto Terra ao CBH Suaçuí, é o trabalho 32 

para mobilização dos produtores, que já está sendo articulado junto à Univale. 33 

Possivelmente a Diretoria se reunirá o quanto antes com o Instituto no instituto de iniciar os 34 

cadastros dos proprietários. O acordo é que as demandas cheguem diretamente ao comitê, 35 

portanto, qualquer instituição que tenha demanda para estes municípios deverão 36 

encaminhá-las ao comitê. As escolhas dos contemplados envolverá o comitê e as suas 37 

câmaras técnicas. A perspectiva é de recuperar 400 nascentes nestes seis municípios. 38 

Oportunamente falou sobre a criação de um grupo de pesquisa, que surgiu através de 39 

parcerias entre as universidades com foco na recuperação da bacia do rio Doce após o 40 

rompimento da barragem em Mariana. Tal iniciativa surgiu após o lançamento de editais de 41 

projetos de pesquisa com foco em novas tecnologias para recuperação. Já no ponto de 42 

pauta sobre comunicado dos conselheiros, o Sr. Cantídio Carlos, representante do Sindicato 43 

Rural de Governador Valadares, convidou os presentes para participar de evento de 44 

comemoração dos 50 anos do Sindicato, que será realizado no dia 01 de abril na Exposição, 45 
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informou ainda que haverão diversas palestras durante o evento. Em seguida, o Sr. Geraldo 46 

Magalhães, representante do município de Itambacuri, fez um relato aos membros do 47 

Comitê sobre o 1° Seminário de revitalização da bacia hidrográfica do rio Poquim. Após, com 48 

a ilustre presença do Sr. Eustáquio de Carvalho, Prefeito Municipal de Peçanha, e a 49 

participação do Diretor Geral do IBIO AGB Doce, Ricardo Valory, foi realizada a assinatura do 50 

Termo de Compromisso para Implantação do Programa de Recuperação de Nascentes e 51 

Matas Ciliares no município de Peçanha/MG. A respeito da indicação do representante do 52 

CBH Suaçuí para representar na Diretoria Colegiada do CBH Doce, a Diretoria Executiva fez a 53 

sugestão do nome da Sra. Luciane Teixeira Martins, que já ocupava tal representação 54 

anteriormente. Não havendo nenhuma manifestação contrária, o nome foi aprovado. Foram 55 

feitas as composição das Câmaras Técnicas do Comitê, sendo eles: CTIL, CTPLAN e CTOC. 56 

Que ficaram assim compostas: CTIL (Prefeitura Municipal de Resplendor; Prefeitura 57 

Municipal de Governador Valadares; SEMAD; SES; FIEMG; Cenibra; Aspea; ABES); CTPLAN 58 

(Prefeitura Municipal de Itambacuri; Prefeitura Municipal de Água Boa; IEF; EMATER; 59 

ITERRA; Univale; COPASA; Sindicato Rural de Governador Valadares; ARDOCE – convidado 60 

permanente); CTOC (Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí, Prefeitura Municipal de 61 

Resplendor, Polícia Militar de Meio Ambiente; EMATER; ARDOCE; ASPEA; FIEMG; COPASA; 62 

MINAS PCH – convidado permanente; Sindicato Rural de Governador Valadares – convidado 63 

permanente). O Sr. Eduardo Costa, Analista de Programas e Projetos do IBIO AGB Doce, fez a 64 

apresentação sobre a proposta IBIO AGB Doce para Implantação do Programa de 65 

Recuperação e Matas Ciliares em Áreas Prioritárias na UPGRH DO4. Em seguida, o Sr. 66 

Alessandro Loreto, representante da FUNEC, empresa contratada para elaborar os Planos 67 

municipais de saneamento básico da bacia do rio Suaçuí, apresentou o andamento da 68 

implantação planos dos 36 Municípios da UPGRH DO4. Alertou a plenária sobre as 69 

dificuldades com certos municípios e fez uma solicitação de auxílio do CBH neste ponto. A 70 

Sra. Luciane Teixeira realizou relato sobre o acordo do Governo Federal com a 71 

Samarco/Vale/BHP a respeito do rompimento da barragem da SAMARCO em Mariana. Foi 72 

realizada a escolha dos representantes do CBH Suaçuí para participar do XVIII Encob – 73 

Salvador, 03 a 08 de Julho/2016. O Vice-Presidente, Sr. Edson Valgas, explicou aos membros 74 

sobre a existência da Deliberação Normativa do CBH Doce que define normas para a 75 

participação dos membros dos Comitês da bacia do rio Doce no Encontro Nacional de 76 

Comitês de Bacia Hidrográfica – ENCOB. Serão custeados o Presidente do CBH Estadual e 77 

mais dois membros de segmentos diferentes, desta forma foi definido que irão participar o 78 

Sr. William Vagner, Presidente e representante do Poder Público; Sr. Hernani Ciro Santana, 79 

representando a Sociedade Civil; e o Sr. Edson Valgas, Vice-Presidente, representando os 80 

usuários. Foi feita lista de espera, constando os seguintes representantes (Sociedade Civil: 81 

ABES, Instituto Terra, ASPEA; Poder Público: Prefeitura de Itambacuri, IEF, EMATER, 82 

Prefeitura de São Pedro do Suaçuí). Finalizados os assuntos a reunião foi encerrada às 83 

13h30min. Assinam esta ata:                                             84 

                                                  85 
LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 86 

Secretária Executiva 87 

 88 
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 89 

 90 

WILLIAM VAGNER MATOS CARDOSO 91 

Presidente do CBH-Suaçuí 92 


