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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ 

ATA Nº 025 

No dia 27 de Março de 2014 (quinta-feira) foi realizada a 25ª Reunião Ordinária do CBH-

Suaçuí. Iniciando os trabalhos foram lidas as justificativas daqueles conselheiros que 

justificaram ausência e aprovada a Ata da 24ª Reunião Ordinária.  Dando início aos 

informes da diretoria a presidente do CBH-Suaçuí senhora Luciane Teixeira Martins 

cumprimentou a todos os presentes. Em sua fala de abertura ela destacou a realização 

de conferências municipais de Defesa Civil em diversos municípios da bacia, 

especialmente naqueles que foram mais atingidos pelas chuvas no final de 2013: 

Resplendor, Aimorés, Conselheiro Pena, Virgolândia, Governador Valadares, entre 

outras. Segundo Luciane as reuniões foram muito produtivas e foram nomeados 

delegados para participar das Conferências Estaduais de Defesa Civil. Outro ponto 

enfatizado foram as reuniões com as microrregionais AMBAS e ARDOCE para tratar 

dos PMSB’s. Com relação aos planos ela comentou que haverá na reunião uma 

apresentação do IBIO – AGB Doce para tratar do assunto. Dando continuidade, o 

secretário executivo do comitê, Edson Valgas deu prosseguimento aos informes. 

Inicialmente ele destacou a solicitação do CBH-Doce para indicar três membros para 

participar do curso sobre spots de rádio, no entanto, não houve interesse por parte dos 

membros do CBH-Suaçuí. Em seguida ele informou sobre o atual momento do IBIO – 

AGB Doce, que possui uma estrutura limitada para atendimento às inúmeras demandas. 

Na atual conjuntura, devido à escassez de recursos não será possível melhorar a 

situação contratando novos funcionários/equipamentos. Diante disso, foram realizadas 

reuniões entre o IBIO, os CBHs e Órgãos Gestores buscando alternativas para amenizar 

a situação, através de uma reestruturação da agência, otimizando a utilização dos 

recursos. Como encaminhamento o IBIO – AGB Doce fará uma consulta à ANA para 

verificar a possibilidade de utilização do recurso oriundo do P 61 (Programa de 

Fortalecimento dos CBHs) na contratação de uma empresa terceirizada para 

atendimento aos comitês. Outro ponto tratado nestas reuniões aplicadas foi a 

necessidade de revisão do Plano de Aplicação Plurianual de acordo com a realidade da 

bacia. Voltando ao assunto da estruturação dos comitês a Sra. Luciane destacou que a 
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diretoria encaminha à agência as demandas do comitê e há algumas questões, tais 

como sede própria e funcionários que ainda não puderam ser viabilizadas. Ela destacou 

que neste momento a sede é onde a diretoria estiver. Ela ressaltou o suporte do IBIO – 

AGB Doce que vem atendendo a todas as demandas encaminhadas, dentro das 

possibilidades. Com relação ao PAP – Doce ela destacou que o CBH-Suaçuí é o mais 

representativo dentro do plenário do CBH-Doce e a participação destas pessoas é 

fundamental no momento da realocação dos recursos, visando, sobretudo, a elaboração 

do PMSB em todos os municípios da bacia que ainda não foram contemplados. Em 

seguida, um membro do comitê questionou sobre os recursos arrecadados conforme 

apresentação feita pelo IBIO – AGB Doce na última plenária de 2013. A presidente do 

comitê informou que o primeiro PAP foi feito através de estimativas, por isso há algumas 

modificações. Além disso, o CBH-Suaçuí tem a menos arrecadação, sendo assim a 

maioria dos recursos vem do recurso da união. No entanto, ao longo do ano ocorreram 

várias “reviravoltas” que impediram a contratação de funcionários. Com relação ao 

recurso do estado também aconteceram problemas com licitações e apenas dois CBHs 

conseguiram contratar sede e funcionários. A ideia é incluir no âmbito do estado o P.61 

para a estruturação do comitê, mas ainda são possibilidades que estão sendo avaliadas. 

Em suma, o comitê está numa fase de adaptação. Finalizando os informes o secretário 

executivo do comitê informou sobre ofício do Instituto Terra solicitando a substituição 

dos membros no plenário. Ele explicou que o ofício deverá ser encaminhado ao IGAM 

para efetivar a substituição dos membros no plenário. Dando sequência à pauta foi 

aberta a palavra para o “comunicado dos conselheiros”. Tendo em vista que nenhum 

membro se manifestou a reunião prosseguiu para o item seguinte referente à 

apresentação do projeto da Prefeitura de Divinolândia de Minas junto ao FHIDRO. Para 

a apresentação foi convidada a Sra. Sônia Heringer.  O projeto refere-se à recuperação 

e proteção das nascentes do Córrego Manoel José. Em sua apresentação ela destacou 

que o objetivo do programa, que deverá ser executado em 24 meses, é trabalhar com 

técnicas de manejo socioambiental integrado para produzir, garantir e aumentar a vazão 

do manancial de abastecimento do município. Em seguida ela apresentou algumas fotos 

ilustrando a sub-bacia em que o trabalho será implementado. Ela também destacou 

algumas ações que serão realizadas: plantio e recuperação de 10 hectares de encostas 

com espécies florestais nativas; proteção através de cercamento de 150 há de topos de 

morro; implantação de 5.0 hectares de mata ciliar; formação de 06 pomares e 

construção de 2000 metros lineares de cordões de contorno em curva de nível. Além 

disso ela enfatizou que será feito um trabalho de conscientização com as famílias que 

vivem na região. Com relação ao monitoramento quantitativo e qualitativo do manancial 
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ela informou que o mesmo será feito pelo SAAE. Ela destacou que o projeto foi 

apresentado inicialmente em 2009, mas foi reprovado. No entanto, após algumas 

adequações ela acredita que o projeto será aprovado. O orçamento é de R$ 421.803,90 

a serem repassado pelo FHIDRO e R$ 46.867,10 de contra partida a ser aportada pela 

Prefeitura. Em seguida a Sra. Luciane Teixeira encaminhou o projeto para aprovação, 

sendo que o mesmo foi aprovado de forma unânime pelos membros presentes na 

reunião. A deliberação referente ao projeto será encaminhada ao IGAM. Em seguida, foi 

passado ao ponto de pauta referente à indicação das Câmaras Técnicas. Sobre este 

ponto, a Sra. Luciane destacou que há três CT’s a serem compostas: Câmara Técnica 

Institucional e Legal (CTIL), Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) e Câmara 

Técnica do Plano de Recursos Hídricos (CTPLAN). Além disso, ela informou que cada 

câmara é composta por oito membros, sendo dois de cada segmento. Após os debates 

na plenária as composições ficaram da seguinte forma:  

CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL (CTIL) 

nº 
SEGMENTO INSTITUIÇÃO REPRESENTANTE 

1 Poder Público Estadual Secretaria de Estado de Saúde Ednei Soares de Oliveira 

2 Poder Público Estadual SEMAD Carlos Eugênio Coelho da Cunha 

3 Poder Público Municipal Prefeitura de Gov. Valadares Luciane Teixeira Martins  

4 Poder Público Municipal Prefeitura de Itambacuri Renato Henrique de Sousa  

5 Sociedade Civil  OAB Patrícia de Oliveira Almeida Lima 

6 Sociedade Civil  ARDOCE Wemerson Euzébio Farias Passos 

7 Usuários FIEMG Daniele Silva Gomes 

8 Usuários SAAE DE ITAMBACURI Fábio Geraldo Domingues Rocha  

 CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA (CTOC) 

nº SEGMENTO INSTITUIÇÃO REPRESENTANTE 

1 Poder Público Estadual EMATER Rogério Diniz de Melo 

2 Poder Público Estadual IGAM Wyllian Giovani de Moura Melo 

3 Poder Público Municipal Prefeitura de Cuparaque Paloma Galdino da Silva 

4 Poder Público Municipal Prefeitura de Virginópolis Hiran Amaro Pinheiro Roque 

5 Sociedade Civil  ARDOCE Wemerson Euzébio Farias Passos 

6 Sociedade Civil      

7 Usuários FIEMG Daniela Silva Gomes 

8 Usuários MINAS PCH Murilo Franco Machado 

CÂMARA TÉCNICA DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS (CTPLAN). 

nº 
SEGMENTO INSTITUIÇÃO REPRESENTANTE 

1 Poder Público Estadual IEF   

2 Poder Público Estadual IGAM Wyllian Giovani de Moura Melo 

3 Poder Público Municipal Prefeitura de Gov. Valadares Luciane Teixeira Martins 

4 Poder Público Municipal Prefeitura de Virginópolis Hiran Amaro Pinheiro Roque 

5 Sociedade Civil  ARDOCE Wemerson Euzébio Farias Passos 

6 Sociedade Civil      
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7 Usuários FIEMG Daniela Silva Gomes 

8 Usuários CENIBRA Edson Valgas de Paiva 

Com relação à composição das CTOC, no segmento usuários, a “Minas PCH” não estava 

presente na reunião, mas solicitou participar da câmara via e-mail. Já No segmento 

Sociedade Civil há uma vaga em aberto, que não preenchida durante a reunião. Para o 

preenchimento desta vaga será feita sondagem com os membros deste segmento para 

fechar a composição da CT.  Sobre a composição da CTPLAN, No segmento Poder Público 

Estadual o IEF, apesar de não estar presente foi sugerido para compor a CT pelos membros 

presentes. Já no segmento Sociedade Civil há uma vaga em aberto, que não foi preenchida 

durante a reunião. Ficou definido que será feita sondagem com os membros deste 

segmento para fechar a composição da CT. Após as definições da composição das CT’s foi 

passado para a indicação dos três membros do CBH-Suaçuí que irão compor a Câmara 

Técnica de Integração do CBH-Doce. A proposta apresentada foi manter na CT os 

representantes da Diretoria: Luciane Teixeira Martins (Poder Público – Pref. Valadares); 

Edson Valgas (Usuários – Cenibra) e Waleska Bretas (Sociedade Civil – UNIVALE).                  

Os membros presentes concordaram com a proposta. Ficou definido que será encaminhado 

ofício ao CBH-Doce informando sobre as indicações. Dando prosseguimento foi passado 

para a escolha do membro do CBH-Suaçuí que irá compor a diretoria colegiada do CBH-

Doce. A proposta, aceita pelo plenário, foi indicar a Presidente do comitê, Luciane Teixeira 

Martins. Também será encaminhado ofício ao CBH-Doce informando sobre a escolha. Após 

as definições sobre CTS e Diretoria Colegiada foi iniciada a apresentação da Sra. Lígia 

Chagas, da Prefácio Comunicação, sobre o Planejamento de Comunicação para o exercício 

de 2014. Segundo ela o objetivo do planejamento é contribuir para a construção da imagem 

e da reputação dos comitês e do IBIO-AGB Doce junto aos seus diversos públicos de 

relacionamento como uma referência em ações em prol da qualidade e da quantidade da 

água em toda a bacia do Rio Doce, destacando a importância da integração. Ela destacou 

que o planejamento foi estruturado em dois momentos: uma contempla a bacia como um 

todo. A outra trata especificamente das ações ligadas ao CBH-Suaçuí. Em sua fala ela 

enfatizou as ações realizadas no ano de 2013: diagnóstico de comunicação, construção da 

proposta de planejamento, atendimento às demandas solicitadas e atendimento às ações 

emergenciais.  Na sequencia foram apresentadas as principais ações previstas para 2014, 

com foco nas seguintes linhas de trabalho: imagem, informação, estruturação dos principais 

canais de comunicação. Sobre os veículos de comunicação propostos destacam-se: Boletim 

Acontece, Revista da Bacia do Rio Doce, IBIO-AGB Doce Informa, Sites, Alerta Rio Doce, 

Redes Sociais, Boletim Comunique-se, Newsletter Fique por Dentro. Além disso, ela 

mencionou as ações contínuas de assessoria de comunicação que incluem atualização de 

mailling, clipagens diversas, elaboração de releases, textos cobertura, entre outras ações de 

comunicação. Em seguida foi apresentado o cronograma de execução das ações propostas 
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ao longo do ano, tanto mencionando as ações específicas do Suaçuí quanto as ações gerais 

referentes à bacia como um todo. Ao final foi apresentada a proposta para a divulgação da 

caravana ambiental, atividade que será realizada pelo CBH-Suaçuí em 2014.                           

O planejamento proposta foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade entre os 

presentes na reunião. Ainda sobre a temática da comunicação a presidente do comitê 

destacou a importância do site e solicitou aos membros que acessem e façam suas 

contribuições, inclusive encaminhando materiais de interesse do comitê para serem 

publicados. Ela também destacou a importância de inserir as imagens dos conselheiros e de 

estruturar a participação do comitê nas redes sociais. Finalizada a apresentação da Prefácio 

foi dada palavra ao Diretor Administrativo Financeiro do IBIO – AGB Doce, Edson de 

Oliveira Azevedo para a apresentação sobre a implementação dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico na Bacia do Rio Doce. Dando início à sua fala ele mencionou as 

dificuldades enfrentadas pela agência para a contratação de serviços diversos tendo em 

vista as exigências legais das resoluções da ANA e do IGAM. Ele enfatizou a importância da 

implementação dos planos inclusive para dar visibilidade ao comitê e à agência, pois muitos 

municípios da bacia desconheciam o trabalho realizado pelos CBHs. Ele também destacou 

a importância da mobilização e da participação popular em cada munícipio para a 

construção do plano, pois o PMSB precisa retratar o município e suas especificidades, não 

há uma fórmula pronta para a sua confecção. Sobre os planos para a bacia do Suaçuí ele 

destacou o procedimento adotado para a contratação dos planos: publicação do Edital de 

Chamamento nº05/2014 (29/05/2014). Ao todo 24 municípios da bacia manifestaram 

interesse em receber os planos, sendo que 04 deles apresentaram documentação fora do 

prazo estipulado pelo edital. Em seguida foram entrevistados representantes de 20 (vinte) 

municípios.  Ao final, 19 (dezenove) foram contemplados com o PMSB, pois um deles (José 

Raydan) já possuía recursos da FUNASA. O resultado final da seleção foi publicado em 

agosto. Com relação à contratação de empresa para a execução do plano para os 

municípios contemplados o edital de licitação (Ato Convocatório) foi lançado 02 (duas) 

vezes. Em uma das vezes não apareceu nenhum concorrente, sendo o ato considerado 

deserto. Em outra ocasião nenhuma das empresas concorrentes atendeu às exigências do 

edital, sendo o ato considerado frustrado. Em seguida, ele mencionou a importância da 

realização de um bom plano e não apenas de um plano “feito por fazer”, por isso foi 

elaborado um edital criterioso, cujos profissionais sejam capazes de atender às exigências 

do PMSB em todas as suas etapas. O plano precisa ser o mais completo possível para 

nortear o trabalho da prefeitura, contemplando a necessidade do município. Após a fala do 

Sr. Edson, a presidente do comitê solicitou que ele destacasse alguns pontos importantes 

relacionados à elaboração dos PMSB’s: apoio das associações de municípios (AMBAS e 

ARDOCE), tendo em vista a equipe reduzida do IBIO – AGB Doce e também informações 

sobre o preço médio da elaboração de um plano. O Sr. Edson informou que a média para a 
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elaboração de cada plano é de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Sobre este tema 

ela destacou também que o custo da empresa se eleva quando o município possui distritos. 

Ainda sobre os valores do PMSB foi informado que este preço não se refere apenas aos 

preços obtidos pela agência (IBIO), mas a valores praticados no mercado nacional, obtidos 

com apoio da FUNASA e da ANA. Ele enfatizou também que na contratação não é levado 

em consideração o preço, mas também a técnica. Sobre o acompanhamento dos planos ele 

informou que a agência irá contratar consultores técnicos, com recursos do comitê, para 

“rodar a bacia”, sendo o “olhar do comitê” nas cidades contempladas. O edital para a 

contratação destes profissionais foi lançado hoje. Ele esclareceu que, incialmente, serão 

contratados consultores para atender aos comitês que já tem plano contratado (Piranga, 

Piracicaba e Manhuaçu) e, depois, para os demais conforme os planos forem contratados. 

Com relação aos PMSB’s da bacia do Suaçuí a previsão é que o edital seja “re-republicado” 

em meados de abril (publicados pela terceira vez). Dando sequência, O Sr. Edson se 

colocou à disposição para sanar as dúvidas dos representantes dos municípios presentes 

nas reuniões. Iniciando as perguntas o Sr. Djalma, Prefeito do Município de Rio Vermelho 

comentou que o município foi contemplado com o PMSB tendo em vista a meta relacionada 

a gerenciamento de resíduos sólidos, que deve ser cumprida até agosto de 2014. Ele 

destacou que há muita ansiedade tendo em vista os prazos. O Sr. Edson destacou que, 

como apenas 10% dos municípios cumpriram a meta de elaboração do PMSB o prazo foi 

adiado até 31/12/2015. No entanto, isso não quer dizer que os municípios devem se 

acomodar. Ele destacou que no TDR do plano há o conteúdo mínimo relacionado a 

gerenciamento de resíduos sólidos. No entanto, são coisas distintas (saneamento e 

gerenciamento (Lei 12.305) de resíduos sólidos (Lei 11.455)). Apesar de o PMSB 

contemplar resumidamente a questão de resíduos sólidos não traz todo o conteúdo exigido. 

O compromisso do IBIO – AGB Doce é com relação à elaboração do PMSB. Na sequencia, 

outro representante questionou sobre os preços, segundo ele os valores estão relativamente 

baixos nos editais. Sendo assim ele fez o seguinte questionamento: será que os atos estão 

dando desertos em função dos preços? O Sr. Edson explicou que como a licitação se dá em 

conjunto para vários municípios o preço realmente cai. Segundo ele é muito diferente 

contratar para um único município e para um grupo de 10, por exemplo. Em seguida o Sr. 

Fábio do SAAE de Itambacuri questionou sobre a possibilidade de contemplar outros 

municípios da bacia além dos 19 (dezenove) já contemplados, tendo em vista que 

Itambacuri foi uma das prefeituras que ficou de fora. Ele destacou que o valor inicial 

mencionado para as contratações ficou abaixo daquele estimado. Sendo assim, ele propôs 

que esta diferença seja “rateada” para atender aos municípios que não foram atendidos. 

Sobre este tema ela destacou que eles não gostariam de ser injustos com aqueles 

municípios que entregaram documentação no prazo atendendo aos que “desobedeceram” o 

edital. Ela também ressaltou que o processo para o CBH-Suaçuí ainda não aconteceu, ou 
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seja, ainda não se sabe qual valor será gasto para atender aos 19 contemplados. É preciso 

aguardar o processo para saber se haverá alguma “sobra”. Além disso, ela destacou que a 

proposta é conseguir atender não apenas para estes quatro que já se manifestaram, mas 

todos aqueles que ainda não tem PMSB na bacia. No entanto é preciso aguardar o 

resultado da licitação.  Caso haja “sobra” o tema será levado para avaliação na CTPLAN. 

Em seguida, o Sr. Marcelo da Prefeitura de São Geraldo da Piedade sugeriu que caso haja 

sobra de recurso um dos critérios para hierarquizar os municípios seja a adimplência com 

relação ao pagamento da cobrança pelo uso de recursos hídricos. O Sr. Edson destacou 

que até o momento, nas licitações o maior desconto obtido foi de 20%, mas, em alguns 

casos, o desconto foi de apenas 5%. Ele também destacou a importância da adimplência, 

no entanto, ele destacou que o IBIO não pode fazer isso, pois há outros critérios que devem 

ser verificados, isso já está previsto no PAP-Doce. Ele enfatizou que desde o início tudo é 

muito criterioso. Dando sequencia, a Sra. Sônia parabenizou a presidente do CBH-Suaçuí 

pelo seu empenho à frente das atividades do comitê. Ela destacou que os municípios que 

ela atende já começaram as mobilizações para o PMSB, pois o município precisa estar 

sensibilizado com relação ao saneamento. Logo após o Prefeito de Gonzaga destacou o 

receio com relação aos prazos preestabelecidos e à situação das prefeituras diante de todas 

as cobranças existentes. Em seguida, o Sr. Fábio questionou a possibilidade de os 

municípios que ficaram de fora receberem, mesmo que não totalmente, recursos para a 

elaboração do Plano de Saneamento. Ou seja, receber nem que seja uma parte, mesmo 

que o município tenha que contemplar. A Sra. Luciana destacou, novamente, que o anseio é 

atender a todos os municípios. No entanto, é preciso aguardar o processo caminhar para 

verificar as reais possibilidades de atendimento. Ela destacou que o comitê vai tentar, de 

todas as formas possíveis, atender a toda a bacia. Findadas as discussões a reunião foi 

encerrada as 12h30.  
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