
 
Aprovada em reunião plenária do CBH-Suaçuí realizada em 31/03/2016 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 10 dias do mês de dezembro de 2015, 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. Edson 4 

Valgas, Secretário Executivo do CBH-Suaçuí, cumprimentou a todos os presentes e informou 5 

que conforme Regimento Interno a reunião pode ser iniciada após 30 minutos do horário 6 

agendado sem a existência de quórum. Em seguida, o Secretário justificou a ausência da Sra. 7 

Luciane Teixeira, Presidente do CBH Suaçuí e dos senhores Rogério (EMATER) e do 8 

Sandro/Bruno(CENTAURUS). Em seguida a ata da reunião anterior foi colocada para 9 

aprovação e não havendo nenhuma manifestação, o documento foi aprovado. 10 

Posteriormente foram feitos informes dos Conselheiros: O Sr. Cantídio Carlos, representante 11 

do Sindicato Rural de Governador Valadares fez o convite aos membros do CBH para 12 

participação em um evento onde serão ministradas algumas palestras, inclusive do Sr. 13 

Eduardo Figueiredo, Diretor Presidente do IBIO. O Sr. Renato, da Prefeitura de Itambacuri, 14 

falou da melhora na situação do abastecimento no município de Itambacuri. O Sr. Cantídio 15 

solicitou que o CBH envie pedido ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas – IGAM para que 16 

este órgão encaminhe previsões de chuvas num prazo maior. Sobre a discussão a respeito do 17 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG, o Secretário Executivo, informou que 18 

a situação da bacia do rio Doce já estava crítica, devido ao problema da escassez hídrica. No 19 

dia 05/11 ocorreu o acidente que inviabilizou a captação na calha do Doce. O 20 

acompanhamento da situação pelos boletins diários pode ser feito através dos sites dos 21 

órgãos gestores (ANA e IGAM) e também da CPRM. O Sr. Edson falou também das reuniões 22 

realizadas pelo CBH Doce, sendo a primeira, da Câmara Técnica de Gestão de Eventos 23 

Críticos – CTGEC, no dia 12/11, e a 25ª Reunião Extraordinária do CBH Doce no dia 24 

01/12/2015. Na reunião plenária houve uma forte participação política, inclusive com 25 

presença do Ministro Interino de Meio Ambiente e a Presidente do IBAMA e outros. Na 26 

ocasião os comitês entregaram a estas autoridades a Carta Manifesto n°01. Esta carta 27 

solicita que seja observado o Plano Integrado de Recursos Hídricos da bacia do Rio Doce, 28 

quando da elaboração de planos e projetos para a recuperação da bacia e solicita que os 29 

Comitês estejam sempre participando nestas reuniões. Além disto, foi solicitada a criação de 30 

um fundo privado para que não haja nenhum tipo de contingenciamento e, além disto, a 31 

garantia de aplicação. Durante a plenária do Comitê ainda ficou definido a criação de um 32 

Grupo de Trabalho com diversas participações para avaliar os impactos do acidente na bacia. 33 

Após foi feita abertura para discussão dos membros a respeito do assunto. Em seguida foi 34 

feita a Auto Avaliação dos Comitês juntamente com toda plenária, sendo que o resultado 35 

será encaminhado ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas – IGAM. Foi realizada a 36 

apresentação do Plano de Trabalho do Comitê para o ano de 2016, que foi aprovado por 37 

todos os membros, sendo que houve a observação de que o Plano pode sofrer ajustes ao 38 

longo do ano. Foram aprovadas ainda algumas datas para as reuniões ordinárias do CBH: 39 

31/03/2016; 30/06/2016; 28/09/2016 e 08/12/2016. Sobre a assinatura do termo de 40 

compromisso do Programa P.52, tendo em vista a ausência do Prefeito de Peçanha, foi 41 

definido que será realizado em data a agendar. Finalizados os assuntos a reunião foi 42 

encerrada às 12h30min.  43 

 44 

Assinam esta ata:                                             45 
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Secretário Executivo 48 
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LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 51 
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