
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA COMITÊ DE 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA- CBH-CARATINGA 2 

JUNTAMENTE COM A CÂMARA TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO 3 

 Ao 11º (décimo primeiro) dia do mês de fevereiro de 2014, o Comitê da Bacia 4 

Hidrográfica do Rio Caratinga CBH-Caratinga, realizou a sua Terceira Reunião da 5 

Diretoria Executiva juntamente com as Câmara Técnica de Planejamento do ano de dois 6 

mil e quatorze, na cidade de Caratinga –Minas Gerais, na secretária de Meio Ambiente, 7 

Transporte e Serviços Urbanos de Caratinga à Avenida Moacyr de Matos, nº666, Centro 8 

Caratinga. Assuntos em pauta: 1) Abertura dos trabalhos; 2)Destinação para 9 

Material do CBH-Caratinga guardado na UNEC; 3)Relato sobre o programa P22; 10 

6) Discussão sobre o PMSB;7) Expedição Rio Caratinga 8)Assuntos gerais. O 11 

Secretário Executivo do  CBH-Caratinga iniciou a reunião dando boas vindas a todos e 12 

solicitando uma breve apresentação dos presentes. Logo após foi levantada a questão 13 

sobre o material do CBH-Caratinga que estava guardado nas dependências do Centro 14 

Universitário de Caratinga, ficando acordado entre os membros da diretoria que o 15 

mesmo seria transportado e guardado na secretária de agricultura de Inhapim até que o 16 

Comitê disponha de uma sede. Com a palavra o Sr. Marcio Motta Ramos, da Fundação 17 

Arthur Bernardes ministrou um breve relato sobre o Programa p22- Programa Incentivo 18 

ao Uso Racional de Água na Agricultura, iniciou relatando o propósito do programa, 19 

que é o de conscientizar o produtor rural em relação ao uso da água. Para cada bacia são 20 

40 equipamentos, na Bacia do Rio Caratinga o projeto já está em fase final de 21 

implantação sendo vinte e oito equipamentos instalados e quatro para instalar. Relatou 22 

sobre as dificuldades de implantação e disse que espera que até o fim do mês a 23 

instalação dos quarenta irrigamêtros já esteja completa. Aberta a palavra o secretário 24 

executivo, Ronevon Huebra da Silva, questionou sobre as áreas de de conflito existentes 25 

na Bacia, citando comi exemplo as cidades de Entre Folhas e Santa Barbara. O Sr. 26 

Marcio Motta Ramos disse não está ciente desses conflitos e que as instalações dos 27 

irrigamêtros aconteceram através de indicações do comitê. O vice- presidente do CBH-28 

Caratinga, Wilson Guilherme Acácio, propôs explorar mais o projeto, realizando uma 29 

maior divulgação. Com a palavra o Sr. Marcio Motta Ramos informou sobre o 30 

funcionamento do irrigamêtro e disse que um dia de campo será marcado, onde os 31 

membros do comitê, assim como a sociedade estarão presentes e poderão observar o 32 

funcionamento e os benefícios do projeto. Após uma breve pausa para o café, dando 33 



continuidade aos trabalhos a presidente do CBH-Caratinga, Nádia de Oliveira Rocha 34 

abriu a discussão sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico- PMSB, pedindo 35 

ao Fabiano Henrique da Silva Alves - Coordenador de Apoio ao Sistema de Gestão de 36 

Recursos Hídricos, que apresentasse a situação do Comitê em relação aos recursos 37 

destinados para o Plano e esclarecesse possíveis dúvidas.  O Sr. Fabiano Henrique da 38 

Silva Alves apresentou aos presentes os valores estimados para realização dos PMSB e 39 

os recursos disponíveis do CBH-Caratinga para realização dos planos e sugeriu a 40 

relocação de recursos, pois não será possível atender os vinte dois municípios da bacia 41 

apenas com o recurso do P41.Aberta a palavra o Sr. Lourailton Pereira questionou os 42 

valores disponíveis para os PMSB, a Sra. Nádia de Oliveira Rocha perguntou se seria 43 

possível acrescentar um critério de hierarquização e o Sr. Wilson Acácio levantou a 44 

possibilidade de fazer um edital para os vinte e dois municípios apenas com os valores 45 

que o comitê dispõem. Em resposta aos questionamentos o Sr. Fabiano Henrique da 46 

Silva Alves disse que os valores estimados para cada plano foram calculados de acordo 47 

com a Fundação Nacional de Saúde- FUNASA e a Agência Nacional de Águas- ANA, 48 

sobre acrescentar mais um critério de hierarquização poderá ser feito na revisão do 49 

Plano de Aplicação Plurianual-PAP mas o mesmo atrasaria muito a realização dos 50 

planos, em relação ao Edital, este só pode ser publicado baseado nos valores que o 51 

comitê tem, se o CBH-Caratinga tem recursos para a realização de  planos em quinze 52 

municípios com valores estimados o mesmo não pode lançar um edital para vinte e dois 53 

municípios, o que pode acontecer é de se obter um desconto pela empresa ganhadora e 54 

este recurso ser usado na elaboração de mais planos. Concluindo a sua fala o Sr. 55 

Fabiano Henrique da Silva Alves destacou a importância de se concentrar esforços e 56 

resolver a questão do Saneamento básico. Após, a diretoria executiva decidiu levar para 57 

votação em plenária a relocação de recursos e priorizar os Planos de Saneamento 58 

Básico. Dando continuidade aos trabalhos, o secretário executivo do CBH-Caratinga, 59 

Ronevon Huebra da Silva falou da expedição do Rio Caratinga, prevista para acontecer 60 

em setembro e propôs pensar em grupos que vão montar a expedição.Nada mais 61 

havendo a tratar, eu Ronevon Huebra da Silva secretário ad doc, lavrei a presente  a 62 

presente ata que trará  em anexo, lista dos presentes.  63 



 64 


