
 
Aprovada em Reunião Ordinária do CBH-Suaçuí realizada em 29/09/2016 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 30 dias do mês de junho 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 2ª Reunião Ordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, às 10 horas, a 4 

Srta. Luciane Teixeira, Secretária Executiva do CBH, informou que a reunião estava prevista 5 

para começar às 9h30min e que, segundo o Regimento Interno do comitê, passados 30 6 

minutos pode ser feita uma segunda convocação e começar com o número de conselheiros 7 

presentes, cerca de 18.  Ela chamou à frente a Diretoria Executiva do comitê, que 8 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. O Sr. Geraldo Vitor de Abreu se apresentou 9 

como o novo diretor do IGAM. A Srta. Luciane prosseguiu ao primeiro ponto de pauta e a ata 10 

da última plenária foi aprovada com duas abstenções: do Sr. Geraldo Vitor, do IGAM e da 11 

Sra. Daniela Ferreira (representando a Mayara do SAAE de Governador Valadares). Ela 12 

inverteu a pauta, colocando a situação do Contrato de Gestão IGAM e IBIO para o final da 13 

reunião. Prosseguindo, ela passou aos informes do comitê, com apresentação de fotos de 14 

diversas reuniões, inclusive da mobilização do Programa Olhos D’Água, reuniões com o 15 

IGAM e Diretoria Colegiada do CBH Doce. Logo depois, os conselheiros fizeram seus 16 

comunicados. O Sr. Cantídio Ferreira, representante do Sindicato Rural de Governador 17 

Valadares e presidente da União Ruralista Rio Doce, convidou a todos para participar da 18 

Expoagro GV, dos dias 07 a 17 de julho, com diversos shows e palestras, no Parque de 19 

Exposições de Governador Valadares. O Sr. Geraldo Magalhães, representante da Prefeitura 20 

Municipal de Itambacuri falou sobre o esforço do seu prefeito para fazer uma nova 21 

barragem, porém a licença ambiental não é emitida e o município sofre sem água. O Sr. 22 

Marcelo Aquino, do IMA, ressaltou o convite do Sr. Cantídio para a Expoagro GV e também 23 

convidou a todos para o evento do Dia do Cooperativismo, no dia 02 de julho, que ajudará a 24 

Cidade dos Meninos. Deu-se início ao sexto item da pauta: Implantação dos Programas 25 

Hidroambientais na DO4 com detalhamento das parcerias. O Sr. Breno dos Reis, Técnico da 26 

COPASA, fez uma apresentação sobre o Programa de Proteção de Mananciais, que visa à 27 

melhoria da gestão ambiental nas sub-bacias hidrográficas onde a Copasa capta água para 28 

abastecimento público. A Sra. Cíntia Gomes, do Instituto Terra, apresentou o Programa 29 

Olhos D’Água, explicando como ele é feito e as parcerias com o CBH Suaçuí e o CBH 30 

Manhuaçu. O Sr. Edson Valgas, da Cenibra, falou sobre a proposta de aumentar a 31 

abrangência da recuperação da bacia do Rio Doce, buscando parcerias com o IBIO, Comitês 32 

de Bacias Hidrográficas, IEF, Ministério Público e outros, além de apresentar gráficos e 33 

mapas com a localização da área prioritária do município de Peçanha. A Srta. Luciane 34 

Teixeira fez uma apresentação do TAC da Samarco, com foco no Programa de Restauração 35 

Florestal e Produção de Água, que visa, além de outras coisas, recuperar cinco mil nascentes, 36 

a serem definidas pelo CBH Doce, sendo 500 nascentes por ano, em um período máximo de 37 

10 anos, podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce. O Sr. Ádames Coelho Assunção, 38 

do IEF, falou sobre a visita à Peçanha, para a realização do cadastramento das 13 áreas que 39 

foram apresentadas para recuperação, com o cercamento de nascentes, em parceria com o 40 

município, o comitê e o próprio IEF. A Sra. Luísa Poyares, Coordenadora de Programas e 41 

Projetos do IBIO AGB Doce, fez uma apresentação sobre o P12 – Programa de Controle das 42 

Atividades Geradoras de Sedimentos, P52 – Programa de Recomposição de APPs e 43 

Nascentes e P42 – Programa de Expansão do Saneamento Rural. Ela falou sobre as etapas de 44 

implantação, os municípios localizados nas áreas prioritárias, bem como o cronograma, com 45 
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previsão de publicação do edital de chamamento para 11/07/2016. O Sr. Lucas Mattos 46 

Martins, Engenheiro Ambiental, falou que vem acompanhando a questão de manejo 47 

integrado das bacias e disse que estão muito claras as ações pontuais de recuperação, como 48 

barraginhas, curva de nível, etc., e sugeriu uma padronização desses monitoramentos, como 49 

o Instituto Terra que tem monitorado o trabalho deles. Foi feita uma pausa de uma hora 50 

para o almoço. Retornando à reunião, o assunto tratado foi a renovação do Contrato de 51 

Gestão entre IGAM e IBIO. O Sr. Geraldo Vitor, Diretor do IGAM, informou que todos os 52 

contratos de gestão firmados com entidades equiparadas à agência, que são a AGB Peixe 53 

Vivo, a ABHA, a AGEVAP, além do IBIO AGB Doce, estão em fase final, completando cinco 54 

anos, e todas as prestações de contas estão atrasadas. Além disso, ele explicou que algumas 55 

outras questões dificultaram a renovação, como contratações com o recurso de 92,5%, 56 

valores de diárias, etc. Ele também informou que o objetivo é concluir todas as análises até o 57 

mês de agosto. Com a palavra, o Sr. Ricardo Valory, Diretor Geral do IBIO AGB Doce, 58 

informou que o 4º Termo Aditivo com o IGAM paralisou os recursos de 92,5% para execução 59 

dos programas e projetos, sendo que nada pode ser feito sem ultrapassar o período 60 

estipulado de 31 de dezembro de 2016. Ele informou que no dia 13 de julho haverá uma 61 

reunião para alinhar sobre um novo edital para seleção de nova agência e o IBIO, inclusive, 62 

poderá se candidatar. O Sr. Geraldo disse que perseguirá uma solução para isso e está com a 63 

perspectiva de resolver essa situação exaurindo todas as possibilidades para dar 64 

continuidade ao trabalho do IBIO. A Srta. Luciane Teixeira ressaltou o desejo pela solução do 65 

impasse, com a renovação do contrato com a agência. Prosseguindo a reunião, ela passou ao 66 

item 08 da pauta e falou da falta do boletim do IGAM sobre o acompanhamento da 67 

estiagem, com avaliações semanais do estado de alerta ou da restrição de uso, que somente 68 

a CPRM tem feito, e sugeriu à diretoria executiva do comitê encaminhar um ofício a Sra. 69 

Maria de Fátima questionando sobre tal tema. O último assunto foi a avaliação de 70 

frequência dos membros do comitê com exibição da planilha de faltas e ofício respondido 71 

pelo IGAM. Ela informou que a SEAPA e a OAB foram excluídas devido ao excesso de faltas e 72 

o Instituto Pró Rio Doce solicitou exclusão, mas outras instituições ainda estão com 73 

problemas. Ficou decidido que a Prefeitura Municipal de Virginópolis e a Prefeitura 74 

Municipal de São Sebastião do Maranhão serão excluídas, pois nem chegaram a tomar posse 75 

e acumulam muitas faltas. E para as instituições: Guanhães Energia, SAAE Itambacuri, 76 

Prefeitura de Guanhães, IGAM, DER, PCMG, IMA, FETAEMG, IFMG, Centaurus, Prefeitura 77 

Municipal de São Pedro do Suaçuí, Prefeitura Municipal de Frei Inocêncio e Prefeitura 78 

Municipal de Mathias Lobato será enviado um ofício solicitando justificativa no prazo de 10 79 

(dez) dias pelas ausências e manifestação de interesse em continuar no comitê. Nos 80 

assuntos gerais, a Srta. Luciane informou sobre o projeto Cultivando Água Boa de Itaipu que 81 

fará um acordo de cooperação técnica com o Governo de Minas Gerais e com os comitês do 82 

CBH Doce. O Sr. Geraldo de Abreu, do IGAM, sugeriu que o coordenador técnico do 83 

Programa Cultivando Água Boa e analista ambiental do Igam, Morel Queiróz da Costa 84 

Ribeiro, fosse convidado para a próxima plenária do comitê para trazer a proposta a ser 85 

aplicada no Estado. Além disso, foi feita a indicação dos membros para compor a CTI do CBH 86 

Doce: dos Usuários, o Sr. Edson Valgas; da Sociedade Civil: ninguém se manifestou e do 87 

Poder Público: Sr. William Cardoso. Finalizados os assuntos, a reunião foi encerrada às 88 

15h00min. Assinam esta ata:                                             89 
                                             90 
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WILLIAM VAGNER MATOS CARDOSO 94 

Presidente do CBH-Suaçuí 95 
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LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 98 

Secretária Executiva do CBH-Suaçuí 99 


