
 
 

 

 

Ata aprovada ad referendum na Reunião Ordinária do CBH-Caratinga no dia 17/11/2016 e 

referendada na reunião do dia 05/12/2016 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 

RIO CARATINGA – CBH CARATINGA 2 

No dia vinte e dois do mês de setembro de dois mil e dezesseis, o Comitê da Bacia Hidrográfica do 3 

Rio Caratinga (CBH-Caratinga) realizou a sua 2ª Reunião Extraordinária, em Caratinga, Minas Gerais. 4 

Esta plenária foi convocada no ato da primeira reunião com anuência dos conselheiros, desta forma 5 

não houve envio de convocatória prévia, bem como nenhum outro documento. Portanto, a reunião foi 6 

apenas de cunho informativo e não deliberativo. Assuntos em pauta: Encontro de Integração; PMSB 7 

de Caratinga/TAC do MP; Ações para o comitê; A questão hídrica da bacia do rio Caratinga; P 8 

52/Sanitária. Inicialmente, o Sr. Ronevon Huebra, Presidente do Comitê, falou sobre o Encontro de 9 

Integração, definido para acontecer nos dias 24 a 26 de outubro, em Caratinga/MG. Na noite do 10 

primeiro dia será realizada a abertura com apresentação de palestra; no segundo dia serão realizadas 11 

discussões com grupos de trabalho na parte da manhã e à tarde haverá uma mesa de debates sobre o 12 

rompimento da barragem de Fundão. O terceiro e último dia será dedicado à visita técnica e ao 13 

programa Carbono Zero, finalizando com o Fórum de Prefeitos da calha do rio Doce. A Sra. Nádia 14 

Rocha sugeriu que a visita técnica seja realizada no segundo dia do Encontro e o presidente informou 15 

que a sugestão será analisada e discutida. Em seguida, o Sr. Pablo deu um informe sobre o PMSB de 16 

Caratinga. Ele disse que o município tem sofrido uma pressão muito grande do Ministério Público 17 

relativa à entrega dos projetos do PMSB para ter celeridade. Ele solicitou que o CBH possa validar 18 

com o IBIO uma maior celeridade quanto ao retorno dos pareceres sobre os planos à prefeitura. Ele 19 

informou ainda que foi entregue o produto 06 ao IBIO, porém a agência não concluiu o parecer e a 20 

FUNEC já está solicitando o agendamento de reunião sobre o produto 07. Os senhores Wilson Acácio 21 

e Chaffith Felipe ressaltaram que os recursos do Estado não estão sendo repassados ao IBIO, portanto 22 

esta cobrança deveria ser feita ao Estado. O assunto será discutido na reunião da Diretoria Executiva, 23 

que será realizada após o almoço. Além disso, ficou definido que a diretoria fará um ofício para o 24 

IBIO questionando sobre a situação atual do repasse de recursos para o PMSB. Logo depois, o Sr. 25 

Anderson Siqueira, do IEF, informou que foi assinado um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 26 

entre o MP e o município de Caratinga para apresentação do PMSB. O município tem o compromisso 27 

de apresentar esse PMSB e de cobrar da Copasa o serviço. Em seguida, o Sr. José Cirilo, da Prefeitura 28 

de Santa Rita de Minas, parabenizou a todos por aprovar a indicação do IBIO AGB Doce como 29 

entidade equiparada e informou que faz serviços voluntários de recuperação de nascentes, de fossas 30 

sépticas nas propriedades, palestras com produtores rurais e gostaria de ser reconhecido como membro 31 

do comitê enquanto pratica essas ações, o que não acontece. O Sr. Ronevon respondeu que ele é 32 

membro de comitê o tempo todo e deve se apresentar como tal, podendo inclusive divulgar seus 33 

trabalhos através da Prefácio, empresa de comunicação dos comitês. O Sr. Wilson Acácio sugeriu 34 

discutir na reunião da Diretoria Executiva a avaliação do que já foi executado dentro do planejamento 35 
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de ações de 2016 e estudar o planejamento de ações para o próximo ano. O próximo assunto tratado 36 

foi a questão hídrica na bacia do Rio Caratinga. O Sr. Ronevon solicitou que o IBIO AGB Doce 37 

encaminhasse a todos os conselheiros o relatório de acompanhamento da estiagem feito pela CPRM. 38 

Em seguida, o Sr. Welinton Dutra, da SEMAD, fez uma proposta de encaminhamento para que a 39 

diretoria executiva do comitê faça um ofício à Copasa solicitando informações sobre o rodízio de 40 

abastecimento de água em Caratinga. A Sra. Jane Glaide, da Prefeitura de Ubaporanga, ressaltou que a 41 

preocupação deve ser com todos os municípios da bacia do rio Caratinga. O Sr. Wilson Acácio, Vice-42 

presidente do Comitê, propôs que a Copasa seja convocada a participar da próxima reunião, 43 

apresentando suas ações sobre o rodízio e sobre a transposição do Rio Preto. Além disso, será 44 

solicitado pelo CBH que a Copasa encaminhe antes da plenária a situação dos municípios da bacia. O 45 

último assunto tratado foi o P.52. O Sr. Sávio Nunes informou que a Copasa vai fazer um estudo sobre 46 

as fossas sépticas no modelo de bombonas, avaliando a qualidade da água. Além disso, o Sr. Ronevon 47 

falou que o CBH fez um convênio com o IEF para a execução de um levantamento técnico no Córrego 48 

do Peão. O CBH conseguiu com o IEF o transporte de 3200 mourões de Caxambu e do Parque do Rio 49 

Doce. Ele também informou que os programas hidroambientais serão implementados ano que vem no 50 

comitê, segundo proposta do IBIO AGB Doce. O Sr. Wilson Acácio sugeriu colocar o P.52 como 51 

ponto de pauta na próxima reunião plenária. Não havendo outros assuntos, a reunião foi finalizada às 52 

doze horas e quinze minutos. 53 
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