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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO CARATINGA - CBH-CARATINGA 2 

Ao 28º (vigésimo oitavo) dia do mês de outubro de dois mil e quinze, o Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga) realizou a sua Reunião Extraordinária, na 4 

cidade de Caratinga - Minas Gerais, no Casarão das Artes, localizado à Rua João pinheiro, n° 5 

148, Centro. Assuntos em pauta: Abertura dos trabalhos; Leitura e aprovação da ata da 6 

reunião anterior; Aprovação da pauta de reunião; Apresentação da participação do 7 

CBH-Caratinga no Seminário Água de Minas III e no XVII ENCOB; Aprovação da 8 

Deliberação referente ao Plano de Aplicação Plurianual dos recursos da cobrança pelo 9 

uso da água – PAP 2016-2020; Assuntos gerais e comunicações; Encerramento. A Sra. 10 

Nádia Rocha, presidente do CBH-Caratinga, fez abertura dos trabalhos e agradeceu a 11 

presença de todos. Sobre a aprovação da ata da reunião anterior, foram feitas algumas 12 

considerações pelo Sr. Wilson Acácio, que foram acatadas pelos membros e, posteriormente, 13 

a ata foi aprovada. A Sra. Jane Glaide e o Sr. Wilson Acácio, vice-presidente do CBH-14 

Caratinga, sugeriram a inserção de pauta sobre o trabalho das Câmaras Técnicas, que segundo 15 

eles, não estão atuando de forma adequada o que, inclusive, tem prejudicado o CBH-16 

Caratinga quando da elaboração do Relatório Anual de Atividades, em atendimento às DN 17 

111 e 41 do CERH/MG. A Presidente Nádia informou que será feita nomeação de novos 18 

representantes das Câmaras Técnicas na próxima reunião do Comitê e que o grande problema 19 

foram as pessoas que se candidataram a participar e não têm cumprido com as funções a elas 20 

delegadas, de acordo com s normas em vigor.  Ato contínuo, passou-se para a aprovação da 21 

pauta da reunião, que foi aprovada. Em seguida, o Sr. Ronevon Huembra, Secretário do CBH, 22 

fez um relato de sua participação no Seminário Água de Minas III, informando para os 23 

presentes sobre os assuntos e temas discutidos. Conforme ponto de pauta, Ronevon e o Sr. 24 

Wilson Acácio, fizeram uma apresentação sobre o XVII ENCOB realizado no período de 4 a 25 

9 de outubro em Caldas Novas/GO, que contou com a participação de diversos Comitês do 26 

Brasil. Segundo eles, este Encontro foi importante porque houve troca de experiências, 27 

palestras, cursos etc. O vice-presidente Wilson fez um relato sobre as eleição para a  nova 28 

diretoria do  ENCOB,  que teve o registro de duas chapas e, após a apuração dos votos, houve 29 

um empate entre  as duas chapas apresentadas, sendo que foi eleita uma diretoria colegiada, 30 

composta pelas duas chapas. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. Fabiano Henrique 31 

Alves, Diretor Técnico do IBIO AGB Doce, para que ele fizesse uma apresentação do novo 32 

Plano de Aplicação Plurianual 2016-2020. O documento foi elaborado pelo IBIO, em 33 

conjunto com a CTPLANO, que traz uma proposta para a alocação dos recursos arrecadados 34 

com a cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio Caratinga, para o exercício de 35 

2016 a 2020. Após a apresentação e após os debates e esclarecimentos, o novo PAP 2016-36 

2020 foi aprovado por unanimidade pela plenária. Com este novo PAP, terão prioridade o 37 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52), o Programa de Saneamento da Bacia 38 
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(P11), o Programa de Universalização do Saneamento (P41) atrelado ao Programa de 39 

Expansão do Saneamento Rural (P42). Serão também contemplados os programas Produtor 40 

de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22) e de Controle das Atividades 41 

Geradoras de Sedimentos (P12). Por fim, o Programa de Fortalecimento do Comitê (P61.2) e 42 

o Subprograma de Cadastramento e Manutenção do Cadastro de Usuários de Recursos 43 

Hídricos (P61.1) receberão da cobrança pelo uso da água investidos na bacia nos próximos 5 44 

anos.  Fazendo uso da palavra, Wilson Acácio defendeu e apresentou argumentos, ao tempo 45 

em que fez uma proposta de encaminhamento para que todos os Programas apresentados 46 

anteriormente pelo diretor-técnico do IBIO AGB Doce, quando da publicação dos editais, 47 

tenham em seus conteúdos projetos de Educação Ambiental visando alcançar os objetivos 48 

específicos dos Programas retromencionados.  Colocada em votação, a proposta do vice-49 

presidente do CBH-Caratinga foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Em seguida, a 50 

plenária ratificou a distribuição dos recursos arrecadados com a cobrança federal, cuja 51 

aprovação final se dará no âmbito do CBH Doce. Nada mais havendo a se tratar a reunião foi 52 

encerrada.  53 

 54 

Nádia de Oliveira Rocha                       55 

Presidente 56 


