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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 

RIO CARATINGA – CBH CARATINGA 2 

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

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

Assuntos em pauta: Abertura e verificação do quórum; Aprovação da pauta da reunião; Aprovação 5 

da ata da reunião anterior; Aprovação das deliberações ad referendum da reunião do dia 6 

01/07/2016; Discussão da DN CERH nº 52/2016, que estabelece as diretrizes gerais, princípios e 7 

fundamentos para os Regimentos Internos dos Comitês de bacia; Encerramento. Inicialmente, a Sra. 8 

Nádia Rocha, Secretária Executiva do Comitê, agradeceu a presença de todos e justificou a ausência 9 

do Sr. Ronevon Huebra, presidente do Comitê. Fez a leitura da pauta, que foi aprovada e verificou a 10 

existência de quórum, ressaltando a dificuldade em conseguir a presença dos conselheiros nas 11 

reuniões. O Sr. Eduardo Araújo, do IGAM, informou sobre a necessidade de formar a Comissão 12 

Eleitoral 2017-2021 até o mês de setembro e o assunto foi incluído para ser tratado ao final da pauta. 13 

A Sra. Nádia Rocha justificou também a ausência do Sr. Valter Ferreira de Andrade, do SAAE de 14 

Conselheiro Pena e do Sr. Sávio Nunes, da ABES-MG. O primeiro assunto a ser tratado foi a 15 

aprovação da ata da última reunião, por unanimidade. O Sr. José Raimundo Cirilo, da Prefeitura 16 

Municipal de Santa Rita de Minas, solicitou que fosse registrada em ata a situação dos poços 17 

artesianos clandestinos, citando o exemplo de São Paulo com a falta de água e que em varios 18 

municípios da Bacia do Rio Caratinga existem diversas empresas de perfuração de poços que atuam de 19 

forma clandestina. A Sra. Nádia informou que tal tema deve ser encaminhado para os órgãos 20 

competentes, tendo em vista o Comitê não ter poder de polícia/fiscalização. O Sr. Eduardo Araújo 21 

sugeriu encaminhar ao governo e ao IGAM o referido tema como moção. O Sr. Wilson Acácio, da 22 

Rede de Ensino Doctum, sugeriu a convocação de uma reunião da CTOC – Câmara Técnica de 23 

Outorga e Cobrança, destinada a esse fim. A Sra. Nádia Rocha definiu que a reunião da CTOC será 24 

convocada, bem como o IGAM será questionado sobre tal tema para levar um posicionamento na 25 

próxima reunião plenária do Comitê. Em sequência, foi tratada a questão da deliberação sobre a 26 

chegada dos novos membros e a indicação/eleição do Vice-presidente do Comitê. A Sra. Nádia 27 

informou que na última reunião plenária, do dia 01/07/2016, em Barra do Cuieté, a Emater e a 28 

Agrifami entregaram os documentos faltantes. Além disso, foi dado o prazo ao Sindicato de Ipaba de 29 

entregar o restante da documentação até a presente reunião. A documentação foi conferida e aprovada 30 

pelo Sr. Welinton Dutra da Cunha, membro da Comissão Eleitoral. A Rede de Ensino Doctum  já 31 

estava com a documentação correta. Portanto, as quatro instituições foram aprovadas pela plenária e 32 

incluídas da seguinte forma: Poder Público Estadual – Emater/ MG (Titular: Renato Silva de Souza e 33 

Suplente: Lourdes da Glória B. Cardoso); Sociedade Civil – Agrifami (Titular: Murilo Auter Tavares e 34 

Suplente: Denis Carlos de Souza); Sociedade Civil – Sindicato de Ipaba (Titular: Silvia de Lourdes 35 

Gonçalves Farias e Suplente: Maria Aparecida da Silva Santos); Usuários – Rede de Ensino Doctum 36 

(Titular: Wilson Guilherme Acácio e Suplente: Marcello Silva Nery). O Sr. Eduardo Araújo do IGAM 37 
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relembrou que restaram 2 (duas) vagas do setor usuário. A Sra. Nádia sugeriu fazer uma reunião da 38 

Diretoria Executiva com o IBIO AGB Doce para fazer uma reavaliação dessas vagas e caso não seja 39 

possível dar posse aos novos conselheiros e continuar com o edital em aberto, o mesmo será 40 

encerrado. Assim, haverá a abertura de um novo para preenchimento das vagas restantes. Em 41 

sequência, foi homologado o retorno do Prof. Wilson como Vice-presidente do Comitê. Ele, 42 

inicialmente, manifestou para a plenária a sua satisfação de poder ter voltado a exercer a função de 43 

vice-presidente no CBH-Caratinga. Explicou para os presentes que, infelizmente, que ficou afastado 44 

durante quatro meses por irresponsabilidade, não dos membros da diretoria do CBH-Caratinga que se 45 

empenharam para resolver esta questão.  Ressaltou que a Sra. Nádia Rocha, ainda presidente, desde 46 

outubro de dois mil e quinze tomou todos os procedimentos jurídicos e administrativos para que isso 47 

não acontecesse, mas, infelizmente aconteceu! Explicou, ainda, que o seu afastamento ocorreu por 48 

orientações jurídicas erradas à direção do CBH-Caratinga e que a documentação da Doctum 49 

instituição que ele agora representa, deveria ter sido enviada para o IGAM com A.R. (Aviso de 50 

Recebimento), questão obvia no serviço público, mas este tipo de procedimento não foi tomado pela 51 

Agência Equiparada. Os membros da diretoria, inclusive ele, fizeram inúmeros contatos com o setor 52 

competente do IGAM e os funcionários do Instituto afirmavam que não receberam tal documentação; 53 

por sua vez, a Agência afirmava que encaminhou! Mais uma vez, Wilson Acácio lamentou o ocorrido 54 

ao tempo que reafirmou sua satisfação em poder retornar não só junto à direção, mas também perante 55 

a plenária. Alguns membros da plenária manifestaram-se sobre o assunto e cumprimentaram o vice-56 

presidente Acácio pelo seu retorno. Além disso, a Sra. Nádia informou que o Sindicato de Dom Cavati 57 

será comunicado sobre a possibilidade de se eleger novamente como membro do Comitê. O Sr. 58 

Eduardo Araújo informou que vai consultar a possibilidade de aceitar o retorno do Sindicato de Dom 59 

Cavati, sem necessidade de nova eleição, com indicação dos nomes do titular e suplente. Prosseguindo 60 

a reunião, ficou definido que na próxima plenária os conselheiros que foram ao XVIII ENCOB, evento 61 

que aconteceu nos dias 03 a 08 de julho em Salvador/BA, farão um relato sobre as reuniões/cursos que 62 

participaram. Em sequência, o Sr. Eduardo Araújo do IGAM fez uma apresentação sobre a DN CERH 63 

nº 52/2016, que estabelece as diretrizes gerais, princípios e fundamentos para os Regimentos Internos 64 

dos Comitês de Bacia. Ele explicou que os comitês deverão adequar seus Regimentos Internos de 65 

acordo com essa deliberação no prazo de 180 dias, ou seja, até 27/12/2016. Para isso, ficou definido 66 

que uma reunião da CTIL – Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais com a diretoria 67 

executiva será convocada no mesmo dia que a CTOC. Em seguida, ele fez uma apresentação sobre o 68 

Processo Eleitoral, explicando que a constituição da Comissão Eleitoral para o mandado 2017-2021 69 

deve ser feita até o dia 23 de setembro de 2016 e eleita pela plenária do Comitê. A partir disso será 70 

definido um calendário eleitoral e publicado o edital de convocação. Como encaminhamento, ficou 71 

definido que seja enviado pelo IBIO AGB Doce um e-mail a todos os conselheiros solicitando 72 

manifestação de interesse em participar da Comissão Eleitoral para que sejam aprovados os nomes na 73 
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próxima plenária, prevista para acontecer no dia 25 de agosto. Não havendo outros assuntos, a reunião 74 

foi finalizada às 12h00. 75 

 76 

 77 

RONEVON HUEBRA SILVA 78 

Presidente CBH-Caratinga 79 

 80 

 81 

NÁDIA DE OLIVEIRA ROCHA 82 
Secretária Executiva do CBH-Caratinga 83 

 84 
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