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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-SUAÇUÍ - Aos 16 dias do mês de outubro de 2018, no 1 

Auditório da ARDOCE, localizado na R. Quatorze, 158 - Ilha dos Araújos, em Governador 2 

Valadares/MG, reuniram-se os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – 3 

CBH-Suaçuí para sua Reunião Ordinária. Dando início aos trabalhos, o Sr. Fábio Cruz, 4 

presidente do Comitê de Bacia cumprimentou a todos e informou sobre a inexistência de 5 

quórum para assuntos deliberativos, naquele momento. Dessa forma, explicou que seriam 6 

realizadas inicialmente as apresentações constantes na pauta e assim que tivesse o quórum 7 

colocaria em discussão a pauta para as deliberações. Com relação aos informes da diretoria, 8 

o presidente inicialmente mencionou que participou da etapa de triagem documental 9 

relativa ao processo eleitoral complementar do CBH-Doce ressaltando a baixa 10 

representatividade do CBH Suaçuí no processo. A seguir trouxe informações atualizadas 11 

sobre os repasses realizados pelo IGAM aos CBHs mineiros, relativo ao acordo firmado entre 12 

o Estado de Minas/IGAM/Ministério Público de Minas/IBIO para saldar os atrasos referentes 13 

até o ano de 2017. Com relação ainda a sustentabilidade da agência de bacia o presidente 14 

ainda mencionou as informações prestadas pela SEMAD/IGAM, em reunião de alinhamento 15 

ocorrida em Belo Horizonte na data de 04/10/2018 em que o CBH Suaçuí foi representado 16 

pelo próprio. Sobre a nota jurídica que definia que custos relacionados ao funcionamento 17 

dos comitês (passagens, aluguel de veículos, etc...) deveriam ser pagos com recursos dos 18 

7,5% da cobrança foi informado na reunião citada que a expectativa futura é de solução 19 

menos dramática para o imbróglio passando essas despesas muito provavelmente a serem 20 

custeadas com recursos dos 92,5%. Quanto à articulação com outros comitês ainda 21 

mencionou os principais encaminhamentos da reunião da câmara técnica de integração do 22 

CBH Doce, ocorrida no dia 04/09/2018, em que participou como representação do CBH 23 

Suaçuí e a participação no Grupo de Trabalho de Planejamento Estratégico, derivado do 24 

encaminhamento da reunião citada e que deverá apresentar resultados em 90 dias da data 25 

de sua criação. Por fim, como informes da diretoria o presidente apresentou os valores 26 

repassados pelo IGAM espontaneamente aos comitês mineiros relativos à sustentabilidade 27 

da agência de bacia, referente às duas primeiras parcelas trimestrais de 2018, e ainda fez um 28 

breve panorama do atual quadro de funcionários da agência de bacia, que tem a missão de 29 

dar apoio aos comitês. Tendo sido alcançado o quórum para deliberações partiu-se para a 30 

pauta que propunha esclarecimentos sobre a situação do abastecimento de água no 31 

município de Resplendor. A princípio, o senhor Heitor Moreira (Diretor de operações e 32 

eventos críticos do IGAM) apresentou os dados de monitoramento da qualidade da água do 33 

rio Doce em diversas estações de monitoramento, do que se pôde concluir que a água não 34 

apresenta anomalias que significariam não conformidade com os padrões de abastecimento. 35 

Em seguida a funcionária da Vigilância sanitária do município de Resplendor, senhora 36 

Sulamita Mariano, informou que existe um impasse da população que está mobilizada 37 

através de associações e rejeita a captação de água no rio Doce. A representante da COPASA 38 
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igualmente convidada para qualificar a discussão referente ao problema alegou que não 39 

estava com as informações ideais para apresentar em virtude do tempo exíguo de sua 40 

convocação pela instituição para representá-la. Após uma ampla discussão e 41 

esclarecimentos o presidente encaminhou para a plenária a sugestão de realizar uma 42 

reunião/encontro no município de Resplendor, o que foi aprovado por todos os membros 43 

presentes na plenária. A pauta seguinte compreendeu a recomposição das câmaras técnicas. 44 

A fim de orientar os trabalhos o presidente fez uma breve apresentação sobre as normativas 45 

que regem o funcionamento das câmaras, bem como seus objetivos, composição e 46 

obrigações e propôs uma dinâmica específica para o andamento dos trabalhos, logo 47 

aprovada pela plenária. Após vários minutos de reunião cada segmento definiu suas 48 

representações nas câmaras técnicas, que, após ser apresentada em documento síntese à 49 

plenária, foi aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, foi colocada a ata da reunião 50 

anterior em votação que foi aprovada por unanimidade. A seguir, a Engenheira Ambiental, 51 

componente do quadro do IBIO, Gabriela Pereira, apresentou aos conselheiros a 52 

metodologia e o estado da arte da implementação do Programa Rio Vivo na área de atuação 53 

do CBH Suaçuí, assim como respondeu as dúvidas dos conselheiros e mencionou as etapas a 54 

serem cumpridas até o fim de 2018. Por fim, o presidente retomou a palavra justificando a 55 

ausência da secretária adjunta Luciane Teixeira em virtude de um choque de agendas, fez 56 

um breve relato sobre o andamento do processo de revisão do Plano Integrado de Recursos 57 

Hídricos da bacia do rio Doce e seus desdobramentos no que remete a atuação do CBH 58 

Suaçuí e agradecendo a participação de todos encerrou a reunião às treze horas e trinta 59 

minutos. Assina esta ata:       60 

                                      61 

ROGÉRIO DINIZ DE MELO 62 

Secretário Executivo do CBH-Suaçuí 63 


