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ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH SUAÇUÍ - Aos 29 dias do mês de outubro de 2015, 1 

no Auditório da FIEMG, localizado na Avenida Brasil, 4.000, em Governador Valadares/MG 2 

reuniram-se os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí – CBH Suaçuí para a 3 

Reunião Extraordinária do Comitê. Dando abertura à reunião, a Sra. Luciane Teixeira 4 

Martins, Presidente do CBH-Suaçuí, cumprimentou a todos os presentes e informou a 5 

existência de quórum para início da reunião. Em seguida, passou a palavra ao Secretário 6 

Executivo, Sr. Edson Valgas, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos na reunião. 7 

Dando sequência à reunião, o Secretário Executivo colocou em aprovação a ata da reunião 8 

anterior, realizada no dia 09 de julho de 2015. A ata foi aprovada sem nenhuma alteração. A 9 

Presidente apresentou os “Informes da Diretoria”, destacando as atividades realizadas pela 10 

Diretoria Executiva do Comitê. Falou sobre o andamento dos programas P.52, P.22 e P.41 na 11 

bacia do rio Suaçuí; a realização do evento de lançamento do Plano de Disponibilidade 12 

Hídrica da bacia do rio Doce no dia 01 de setembro de 2015; explicou sobre o estado de 13 

restrição de uso de água decretado em áreas da bacia; e sobre a substituição de membros 14 

do CBH, informou sobre solicitação de exclusão do Instituto Pró-Rio Doce e SAAE 15 

Conselheiro Pena, e também das excessivas faltas da OAB GV (que foi notificada diversas 16 

vezes) e SEAPA (também notificada). Foi deliberado pela Plenária que a Prefeitura Municipal 17 

de Cuparaque assuma a titularidade da vaga e a Prefeitura Municipal de Virginópolis se 18 

torne suplente; já a ASPEA assume a vaga do Instituto Pró Rio Doce; Será feito novo contato 19 

com a SEAPA para indicação de novos representantes; Será aberto processo simplificado 20 

para preenchimento das vagas da OAB e SAAE Conselheiro Pena. A Presidente também falou 21 

da realização da Eleição da Diretoria Executiva do CBH Suaçuí na próxima reunião que será 22 

realizada no dia 10/12/2015. Os membros da Comissão Eleitoral são: Edenilson Cremonini 23 

(IEF), Tarcísio Amaral (ASPEA), Sebastião Guedes (Prefeitura de Frei Inocêncio) e Renata 24 

Medrado (FIEMG). A Comissão se reunirá com a Diretoria para esclarecimentos sobre os 25 

procedimentos eleitorais. As chapas deverão ser encaminhadas ao CBH, juntamente com os 26 

seus Planos de trabalho, até 10 (dez) dias antes da reunião de eleição. Passado para os 27 

“Informes dos Conselheiros” o Sr. Edson Valgas, Secretário Executivo, fez apresentação 28 

sobre o IV Encontro de Integração da bacia do rio Doce, realizado em Afonso Cláudio/ES, nos 29 

dias 11 a 14 de agosto, falou também sobre o XVII ENCOB, realizado em Caldas Novas/GO, 30 

nos dias 04 a 09 de outubro.  A Sra. Luciane falou sobre a ação “SOS Suaçuí Grande” 31 

iniciativa dos moradores de Frei Inocêncio para limpeza das margens do rio Suaçuí Grande. A 32 

ação acontecerá no dia 01/11/2015 a partir das 08h00 e já conta com grande parte da 33 

população da cidade que foi convidada através das redes sociais. Trata-se de movimento 34 

popular com apoio do Vereador Gilson Teixeira e da Prefeitura Municipal. Após esta etapa o 35 

objetivo do movimento é a realização do plantio de mudas. O conselheiro Edson Lopes, 36 

representante da PM Ambiental, falou sobre o Projeto Lei 2.946/2015 que trata de 37 

alterações na estrutura do SISEMA e solicitou apoio do CBH Suaçuí para que não fossem 38 

alterados as competências da Polícia Ambiental. A Presidente, Sra. Luciane, fez uma 39 

explicação sobre o assunto e como encaminhamento ficou definido o envio de ofício à 40 

SEMAD questionando onde estariam os problemas referentes ao licenciamento e outorga. O 41 

Sr. Ingrid, representante do SAAE de Guanhães, apresentou ao Comitê uma questão que 42 

vem trazendo problemas em seu município. De acordo com o membro, existe uma 43 

mineradora, que foi instalada em 2014, que está operando fora das condições que foi 44 
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autorizada. A questão já foi levada a conhecimento do Ministério Público em 2014, e apenas 45 

agora em 2015 que o inquérito foi instaurado. O membro pediu apoio do CBH Suaçuí nesta 46 

questão, visto que a mineradora possui cadastro de uso insignificante, o que não condiz com 47 

a sua situação atual. A Sra. Luciane informou ter conhecimento desta situação, e que 48 

inclusive já levou a conhecimento do Sr. Leonardo Castro Maia, Promotor Coordenador das 49 

Promotorias de Meio Ambiente da bacia, que indicou que questionamentos deveriam ser 50 

feitos à SUPRAM. Pelo que foi informado, a obra está embargada. O Sr. Renato, 51 

representante do município de Itambacuri falou das dificuldades que o município está 52 

enfrentando em função da estiagem. Segundo ele, a cidade está sendo sustentada por 53 

caminhões pipa e diversos moradores estão realizando a perfuração de poços artesianos. 54 

Algumas associações da cidade, como a Maçonaria, querem realizar a preservação de 55 

nascentes, mas não possuem conhecimento para isto. Desta forma o Sr. Renato solicitou o 56 

apoio do CBH Suaçuí nesta questão. A Presidente do CBH informou que agendará reunião 57 

para tratar do assunto. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. Fabiano Henrique Alves, 58 

Diretor Técnico do IBIO AGB Doce. O Diretor fez a apresentação da minuta do novo Plano de 59 

Aplicação Plurianual – PAP. Após a apresentação dos recursos, os programas escolhidos 60 

como prioritários e as alocações de recursos para eles, o plenário realizou a votação e 61 

aprovaram o novo PAP 2016-2020 do CBH Suaçuí. Passado para o ponto de pauta sobre a 62 

delegação do IBIO como entidade delegatária, a Sra. Luciane explicou que tratava apenas de 63 

questão formal, pois na Deliberação Normativa anterior foi determinado prazo para atuação 64 

do IBIO. Desta forma, com abstenção do representante do IGAM, todos os outros membros 65 

concordaram com a alteração da DN. Finalizados todos os pontos da pauta, deu-se por 66 

encerrada a reunião. Governador Valadares, 29 de outubro de 2015. 67 

Assinam esta ata:                                             68 

 69 
EDSON VALGAS DE PAIVA 70 

Secretário Executivo 71 

 72 

 73 
LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 74 

 Presidente do CBH-Suaçuí 75 


