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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA- CBH-CARATINGA 2 

Ao 13º (décimo terceiro) dia do mês de maio de dois mil e quinze, o Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio Caratinga CBH-Caratinga, realizou a sua Segunda Reunião 4 

Extraordinária do ano de dois mil e quinze, na cidade de Caratinga - Minas Gerais, no 5 

Casarão das Artes, localizado à Rua João pinheiro, n° 148, Centro. Assuntos em pauta: 6 

1) Abertura com café da manhã para os membros do comitê. 2) Abertura dos 7 

trabalhos pela Presidente e aprovação da pauta. 3) Aprovação da ata de reunião 8 

anterior (enviada em anexo à convocatória aos membros). 4) Apresentação, 9 

discussão e deliberação da tabela de Progressividade da Cobrança pelo uso dos 10 

Recursos Hídricos (PPU) – a ser apresentada pela CTOC. 5) Apresentação da Pré-11 

Expedição ao Rio Caratinga – Ronevon Huebra da Silva. 6) Esclarecimentos sobre 12 

a planilha de arrecadação dos recursos da cobrança pelo uso dos Recursos 13 

Hídricos; lei do FHIDRO; criação da agência; perspectiva do IGAM com o novo 14 

governo e equipamentos para o CBH-Caratinga – Dr. Breno Esteves Lasmar (ou 15 

representante) – Diretoria de Gestão das Águas e Apoio aos Comitês de Bacias – 16 

Instituto Mineiro de gestão das Águas – IGAM. 7) Informes sobre a elaboração dos 17 

PMSB’s – Presidente Nádia. 8) Assuntos Gerais e comunicações; 9) Encerramento.  18 

Dando início aos trabalhos o secretário executivo do Caratinga CBH-Caratinga, 19 

Ronevon Huebra da Silva, convidou a presidente do CBH-Caratinga, Sra. Nádia de 20 

Oliveira Rocha para que tomasse lugar à mesa juntamente com o Vice-Presidente, Sr. 21 

Wilson Acácio, e dar início à reunião, a Sra. Nádia agradeceu a presença de todos, 22 

lembrou da importância desta reunião Extraordinária que ficou acertada com todos os 23 

membros da plenária na última reunião do dia 16.04.2015. Dando continuidade aos 24 

trabalhos, foi solicitado pela presidente inversão da pauta colocando o ítem 6 (seis) da 25 

pauta para ser apresentado logo após o item 3 (três), atendendo a uma solicitação do 26 

Vice-Presidente que teria que se ausentar da reunião por ter outro compromisso, esta 27 

alteração foi aceita por todos. Seguindo a nova pauta foi colocado pela presidente a 28 

apreciação da ata da reunião anterior e foi aprovada. Dando continuidade aos trabalhos a 29 

Sra. Sônia Souza do IGAM, representando o Sr. Dr. Breno Esteves Lasmar, fez a 30 

apresentação de todos os tópicos do ítem 6 (seis) da pauta, logo após respondeu aos 31 
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questionamentos feitos pela plenária, Professor Sr. Wilson Acácio apresentou proposta 32 

de encaminhamento para esta questão: que o CBH-Caratinga, encaminhe a quem for de 33 

direito da parte da fiscalização de outorgas, e neste caso é o IGAM, uma solicitação de 34 

verificação juntos aos outorgados com o objetivo de colher os dados de campo e cruzá-35 

los com os dados de cadastro para ver se o outorgado está de fato captando o que 36 

estabelece a sua outorga, proposta que foi aprovada pela plenária. Ato contínuo foi 37 

colocado pela Presidente, em sequência o item 4 (quatro) da pauta, que foi apresentado 38 

pelo Sr. Lourailton Pereira, representando a CTOC, e apresentou o parecer elaborado 39 

pela CTOC, explanou as dúvidas que surgiram e demonstrou que a CTOC apresentou 40 

parecer favorável à aprovação. A presidente fez questão de lembrar que este é um 41 

espaço democrático, onde todos podem expor suas ideias e posições e que esta reunião 42 

extraordinária só está ocorrendo, justamente por esta prática da democracia neste 43 

comitê, não havendo mais dúvidas foi colocado em votação e foi aprovado por 44 

unanimidade os novos valores de PPU’s (Preço Público Unitário) pelo uso dos Recursos 45 

Hídricos. Antes que passássemos para o próximo item de pauta, a Sra. Nádia solicitou 46 

um à parte para apresentar as justificativas de ausências na reunião, sendo apresentadas 47 

dos seguintes membros: João Alves Instituto Pró-Rio Doce, Anderson do IEF, Giovana 48 

Prefeitura de Entre Folhas e Valter do SAAE de Conselheiro Pena, que foram aceitas 49 

pela plenária. Dando sequencia a presidente, solicitou nova alteração na pauta pedindo a 50 

inserção de um momento para a Sra. Narliane Martins do IBIO institucional, para fazer 51 

apresentação do projeto que foi enviado ao FHIDRO, sobre o território Sustentável da 52 

Bacia do Ribeirão do Boi, que foi aprovado pela diretoria executiva do comitê “ad 53 

referendum” da plenária, de maneira especial por conta dos prazos estipulados pelo 54 

FHIDRO, ao término da apresentação foi aprovado pela plenária, bem como o projeto 55 

do município de Capitão Andrade que tem por objetivo recuperar a bacia de 56 

abastecimento da sede daquele município e também recebeu a aprovação da diretoria 57 

“ad referendum” da plenária que por sua vez aprovou mais este projeto que foi enviado 58 

ao FHIDRO com a chancela do CBH-Caratinga. Neste momento passou-se ao item 5 59 

(cinco) da pauta, onde o secretário executivo juntamente o Sr. Eduardo Miranda, do 60 

IEF, apresentaram a realização da Pré-expedição ao Rio Caratinga da nascente à Foz, 61 

mostrando as dificuldades e problemas do rio ao longo do seu curso. Apresentando 62 

ainda proposta para a Expedição acontecer na semana em que se comemora a fundação 63 
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do comitê de 08 a 13.09.2015, que foi aprovado pela plenária. Ato contínuo a presidente 64 

Nádia, apresentou o item 7 (sete) e deu explicações a cerca dos PMSB’s, onde serão 65 

realizadas visitas técnicas da diretoria do comitê juntamente com a FUNEC, entidade 66 

vencedora no certame para elaboração dos PMSB’s na bacia do Caratinga, nos 67 

municípios que não compareceram no dia 16.04.2015 para apresentação e entrega do 68 

produto 1(um) Plano de Trabalho, pela entidade. Após estas explicações passou-se ao 69 

item 8(oito), onde foram relatados pelo secretário executivo a participação do CBH-70 

Caratinga no FMCBH – Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, ocorrido 71 

em Uberaba –MG, bem como sobre a programação do IV Encontro de Integração da 72 

Bacia do Rio Doce que acontecerá em Afonso Cláudio e do Encontro Nacional de 73 

Comitês de Bacias Hidrográficas que acontecerá em Goiás na cidade de Caldas Novas 74 

estes eventos acontecerão em 11, 12 e 13.08.2015 e de 04 a 09.10.2015 75 

respectivamente. Nada mais havendo a tratar a presidente, Sra. Nádia de Oliveira 76 

Rocha, agradeceu mais uma vez e encerrou a reunião. Eu, Ronevon Huebra da Silva 77 

secretário executivo lavrei a presente ata que trará, em anexo, lista dos presentes.  78 


