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ATA – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA CBH SUAÇUÍ – 21.05.2014 

AUDITÓRIO OAB 

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

Quinta Reunião Ordinária do CBH-Suaçuí, realizada no dia, 27/03/2014 em Governador 

Valadares-MG, o Secretário Executivo 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, Srta. Luciane Teixeira Martins. A 

Presidente cumprimentou a todos e informou ser esta reunião a segunda do Comitê neste novo 

mandato.  Além disso, ressaltou que alguns membros tomaram posse nesta data, como a Sra. 

Rosângela Villas Boas – representante da 43ª Subseção da OAB; o Sr. Josiley – representante 

Prefeitura; a Sra. Débora de Viterbo – representante do IGAM.  Como informes da Diretoria, a 

Presidente considerou importante dar conhecimento aos membros sobre a mudança do Diretor 

Geral do IBIO AGB Doce que é a Agência de bacia. A Agência, segundo a presidente é que faz 

a parte operacional e executiva do Comitê, uma vez que este é órgão articulador político. De 

acordo com ela, a comunicação sobre a substituição foi feita por telefone, no dia 07/05/2014.  

Já no dia 08/05/2014 foi encaminhado um e-mail, que foi lido pela presidente, sobre a abertura 

do processo de substituição do Diretor Geral do IBIO, que explicava as razões da alteração do 

quadro, tendo em vista o planejamento estratégico da entidade. O edital para contratação de 

novo diretor estava em anexo ao e-mail e possuía diversas exigências para o cargo. Informou 

ainda que no dia 02/06/2014 seria realizada a escolha do novo dirigente, pela Diretoria 

Colegiada do CBH-Doce (composta por representantes do toda bacia) juntamente com órgãos 

gestores. Também nos informes, Sra. Luciane falou dos eventos que o comitê participou nesse 

período, dentre eles Fórum Mineiro de Comitês em Brumadinho, onde foi discutida a avaliação 

que tem sido feita dos Comitês, uma vez que a maior parte dos Comitês mineiros (total de 36) 

tem recebido notas inferiores ao mínimo estabelecido pela Deliberação do IGAM n°41, 

incluindo o CBH Suaçuí, mas tendo como base um ano de avaliação que foi atípico para todos 

os CBHs, que foi um ano de eleição.  Segundo a presidente os critérios estavam estabelecidos 

na deliberação nº41, a qual o Comitê não possuía familiaridade, nem as novas gestões dos 

outros Comitês. Informou que agora, juntamente com IBIO AGB Doce, estarão tentando 

reestruturar essa questão para melhorar as notas, como encaminhamento das atas aprovadas, 

listas de freqüências, etc. Ainda nesta reunião, foi sugerido pelo Secretário Adjunto da SEMAD 

a realização pelos Comitês de um curso para chamar pessoas que queiram aprender a fazer o 

cadastro ambiental rural, que é uma exigência legal. Na bacia do Suaçuí, está sendo feita uma 
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parceria com o Sindicato Rural, para realização de dois cursos deste, sempre estabelecendo 

parceria e o comitê ficando a cargo da mobilização. Outra participação foi na Elaboração do 

Plano Municipal de Governador Valadares. O CBH esteve presente em todas em reuniões, 

ajudando na realização das oficinas, embora o PMSB não esteja sendo elaborado com recurso 

do comitê. O maior trabalho que terá durante esta gestão é que todos os municípios do CBH 

tenha o plano municipal. E aproveitando a oportunidade, a Srta. Luciane convidou os que 

tiverem interesse a encaminharem as questões que considerarem importantes, pois será 

elaborado pelo Comitê um documento, indicando os pontos fracos, pontos que devem ser 

incluídos, ou suprimidos, pois o Plano se encontra na fase de diagnostico. Essa participação do 

CBH se deve a necessidade de participação do comitê em questões referentes à qualidade e 

quantidade da água. Para finalizar os informes, sobre as articulações que vem sendo feitas. No 

ano de 2013, a maioria dos membros se lembra da realização de uma reunião para um 

protocolo de cooperação entre o Governo de Minas Gerais e do Espírito Santo, em Domingos 

Martins, articulação feita pelo IBIO Institucional, pelo seu Direto Presidente, Eduardo 

Figueiredo, e o IBIO para tentar executar o objeto desse protocolo que é a questão da 

recuperação de áreas degradadas e aumento da quantidade e qualidade de água. Tem sido 

feita discussão para formação de parcerias, e em todas as bacias estão acontecendo 

seminários, promovidos pelo IBIO para poder discutir a situação da bacia e tentar colocar em 

prática esse protocolo. Ver quem são os potenciais parceiros para execução, sendo recursos 

fora dos recursos da cobrança, e tentar trazer, testando a capacidade de articulação para ver 

outros recursos que possam conseguir. No dia posterior ao seminário, a proposta é uma 

realização de reunião plenária do Comitê para definir os encaminhamentos. É um trabalho do 

Comitê junto com IBIO, a articulação acontecerá dentro do comitê. O seminário está previsto 

para Julho, Portanto, solicitou a participação dos membros para que essa ação seja bem 

democrática e bem articulada. Segundo a presidente, a bacia possui diversas áreas a serem 

recuperadas, mas a definição das prioritárias cabe ao comitê, levando em consideração a 

situação de cada município, haja vista que alguns já passaram por falta de água em alguns 

períodos. Dentre os comunicados dos conselheiros, ponto 4 da pauta, estava realização do 

Seminário de Meio Ambiente pela Policia Militar de Meio Ambiente, “Sem mundo não há Copa” 

nos dias 27 e 28 de maio, na RISP. O Sr. Edson Valgas, secretário executivo, será palestrante 

e o Sr. Edson de Oliveira Azevedo, Diretor Interino IBIO AGB Doce realizará uma palestra no 

evento a respeito do conceito e o papel de uma agência de bacia, suas atribuições e atividades 

que já foram realizadas. Sobre as alterações do Plano de Aplicação Plurianual – ponto 5: 

Revisão do PAP, a Sra. Luciane passou a palavra para Sra. Débora de Viterbo, representante 

do IGAM que juntamente com o Sr. Fabiano Alves, do IBIO AGB Doce, fizeram uma 

apresentação sobre a proposta de alteração/revisão do PAP-Doce para alocação dos recursos 

da União para atendimento prioritário de alguns planos, como P.41 – Planos Municipais de 
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Saneamento Básico.  A Sra. Débora fez um breve histórico sobre a construção do Plano de 

Aplicação Plurianual – PAP. Segundo ela toda proposta foi feita por meio de estimativas de 

arrecadações que não se concretizaram, portanto, é hora de mudar, fazer a revisão das 

alocações dos recursos e uma nova pactuação.  Falou das reuniões que foram realizadas com 

os CBHs a respeito do Plano. Apresentou também uma planilha com as alterações necessárias 

na alocação dos recursos da União para atendimento dos programas. Sobre as alterações de 

revisão do PAP, destacou pontos importantes, como o número de programas a serem 

realizados, levando em consideração a capacidade administrativa do IBIO AGB Doce. Ela 

apresentou uma tabela com os valores que precisariam ser alterados, programas que 

precisariam ser priorizados, outros que deveriam ser deixados para outro momento. Deverão 

ser mantidas as premissas os objetivos e os recursos do PAP, que possui uma normatização. 

Critérios de hierarquização e respeitas os recursos já comprometidos em contratos já firmados 

pelo IBIO. Falou das diferenças de arrecadação dos CBHs, visto que esta revisão vai objetivar 

a distribuição mais igualitária dos recursos da cobrança nos comitês da bacia. Explicou que a 

alocação dos recursos estaduais seria benéfica para os CBHs mineiros que arrecadam menos 

com a cobrança pelo uso da água, como CBH-Suaçuí, Manhuaçu e Caratinga, pois os CBHs 

que arrecadam mais (CBH Piranga, Piracicaba e Santo Antônio) iriam de certa forma 

“contribuir” para com a realização dos Planos de Saneamento dos municípios destes Comitês. 

O principal programa a que será destinado estes recursos será os P.41, referente aos Planos 

Municipais de Saneamento Básico. Além deste, continuam o programa de mobilização social 

dos Comitês e plano de comunicação. Dando continuidade a apresentação, o Sr. Fabiano 

Alves, fez explicação das tabelas sobre as alterações necessárias nos valores que estavam 

previstos para os planos para a realização dos programas que serão colocados como 

prioritários pelos CBHs. Sobre o Programa de Mobilização Social e Educação Ambiental, por 

meio dos recursos do P.61 e P.72, ele informou que o IGAM passou para o IBIO AGB Doce um 

termo de referencia que eles utilizaram no CBH Velhas, para contratação de uma empresa 

para mobilização social e educação ambiental. A ideia seria pegar esse “modelo” e replicar na 

bacia. A empresa, além de fazer essa mobilização e promover educação ambiental daria 

suporte ao Comitê em suas reuniões, convocatórios, plenárias, redação de atas, etc. Sobre 

esta proposta informou que está sendo consultada junto à Agência Nacional de águas essa 

possibilidade de contratação com recursos da União. Após a apresentação das propostas, o 

representante do IBIO AGB Doce, informou sobre as próximas etapas para seguimento e 

aprovação desta modificação. Seriam reuniões em cada comitê da bacia, reunião da Diretoria 

Colegiada do CBH-Doce juntamente com os órgãos gestores, que já estavam agendadas. Ao 

final, apresentou a minuta da deliberação do CBH-Suaçuí para a aprovação da realocação dos 

recursos estaduais, que foi aprovada pelos membros. No 6º ponto de pauta, sobre a formação 

do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, a Srta Luciane explicou aos membros 
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sobre a orientação do IGAM para composição do referido grupo, com a participação de 3 

representantes, cada um de um segmento (Poder Público, Usuários e Sociedade Civil).  Dentre 

os candidatos foram: Sr. Renato Henrique de Sousa – Poder Público (Prefeitura Municipal de 

Itambacuri), Sra. Patrícia de Oliveira Almeida Lima – Sociedade Civil (43ª Subseção da OAB) e 

Sr. Valter Ferreira de Andrade – Usuários (SAAE de Conselheiro Pena). Estes nomes serão 

encaminhados através de ofício ao IGAM.A respeito do 7° item de pauta, o Sr. Edson de 

Oliveira Azevedo, atual diretor Interino do IBIO, explicou que com a substituição do Diretor 

Geral, considerava que não seria o momento ideal para apresentação das atividades do IBIO 

AGB Doce. Entretanto explicou a situação dos planos em andamento, e que as contratações 

de novos planos se encontram temporariamente paradas. Falou a respeito dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico e sobre a importância dos mesmos para todos os 

municípios, as conquistas que estão acontecendo e as dificuldades com alguns municípios. 

Passada a palavra à Presidente do Comitê, esta agradeceu a presença de todos e falou da 

responsabilidade dos membros em frequentarem as reuniões do Comitê, visto que duas faltas 

seguidas injustificadas e três alternativas acarretam em exclusão da entidade. Nada mais 

havendo a tratar a reunião foi finalizada por volta das 16h30min.  
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