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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete reuniram-se, às 13:00 horas, no 4 
Clube Xopotó, localizado na rua Wagner Ribeiro dos Santos, s/nº - Dona Euzebia –MG, os 5 
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé. A 6 
reunião foi aberta às 13:46 pelo Sr. Manoel Otoni Neiva , Presidente do Comitê da Bacia 7 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, com a presença de 13 (treze) dos 8 
16 membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, 9 
entre Titulares e Suplentes (conforme relação de presença no final desta Ata) e 42 (quarenta e 10 
dois) convidados , conforme relação também apresentada ao final da mesma. Aberta a reunião, o 11 
presidente agradeceu a presença de todos e convidou os seguintes convidados para compor a 12 
mesa, a representante do prefeito de Carangola a Sra. Betty, o chefe de gabinete representando o 13 
prefeito de Dona Euzebia, o prefeito de Itamarati, a Sra. Marilia Mello, Diretora de Fisacalização 14 
do IGAM, o Sr. Flávio Simões, Coordenador Técnico da AGEVAP, o Sr. Cláudio Amaral, 15 
representando o Prefeito de Dona Euzebia, a sra M Aparecida Vargas, Secretária executiva do 16 
COMPÉ e a mim Karina Riguete para secretariar ad doc a reunião. Logo em seguida os 17 
componentes da mesa agradeceram o prestigio em estarem participando desta reunião e 18 
compondo a mesa. Novamente com a palavra o presidente do COMPÉ, Dr. Neiva, deu inicio as 19 
palestras, convidando as Sra. Silvana e Nelly que falaram sobre o REVI-Nossa Comunidade em 20 
defesa do Meio Ambiente, e o trabalho que ambas fazem sobre a coleta de garrafas pets e a 21 
importância dessa Associação Comunitária. Encerrando a palestra o Dr. Neiva, agradeceu as 22 
palestrantes e acrescentou mais sobre a importância da apresentação e demonstrou sua 23 
preocupação sobre o lixo da região. Em seguida passou a palavra para o Sr. Prefeito de Itamarati, 24 
que agradeceu mais uma vez o convite e falou sobre o empenho dessa caminhada sobra a água, 25 
sobre a usina de compostagem e reciclagem do lixo. O presidente do COMPÉ, Dr. Neiva, 26 
agradeceu a presença da equipe do IEF e passou a palavra para a Dra. Marilia Mello, que 27 
agradeceu o convite e iniciou sua palestra sobre a Campanha – Uso Legal da Água. Chegando ao 28 
final da palestra, o presidente do COMPÉ, agradeceu mais uma vez a palestrante pela sua 29 
participação no comitê e falou como a Campanha é importante para os usuários da região, e abriu 30 
para perguntas. Os membros e convidados mostraram seus interesses sobre o assunto e pediram 31 
para que a Sra. Marilia explicasse como é feito o preenchimento do formulário. Em seguida ela 32 
fez os esclarecimentos quanto ao preenchimento e deixou claro que cada uso de água diferente 33 
tem um formulário específico. Com a palavra, Dr. Neiva falou sobre a necessidade da água na 34 
região e sobre a sub bacia da nossa região, afluente do Rio Paraíba do Sul. Em seguida foi dada a 35 
palavra para a secretária do COMPÉ, a Sra. Aparecida Vargas, que falou sobre a existência do 36 
COMPÉ que está completando 1 ano, mas que os trabalhos vem sendo feito desde 1997. Falou 37 
sobre o trabalho de Cláudio Amaral e do Flávio Simões, sobre os projetos feitos pelos 38 
municípios, sobre o Projeto de ampliação do cadastro de usuários aprovado pelo FHIDRO que 39 
será realizado na região, que na 1ª reunião do COMPÉ foi aprovada Deliberação sobre o 40 



FHIDRO. Falou também sobre o Recursos de cobrança pelo uso da água, sobre o caderno de ação 41 
que foi liberado hoje pela AGEVAP, e o Flávio irá apresentá-lo na próxima reunião do COMPÉ 42 
que será em Carangola, sobre os projetos que foram aprovados -  Ubá , Carangola e Muriaé e 43 
muitos outros municípios da bacia, garantindo uma receita de quase 30% dos recursos 44 
arrecadados pelo CEIVAP para as bacias do Pomba e Muriaé. Em seguida o Presidente do 45 
COMPÉ, Dr. Neiva, novamente com a palavra agradeceu o apoio do Consórcio do Rio Pomba e 46 
o sustento que o consórcio tem dado, tanto financeiro, quanto secretariado e também agradeceu 47 
as empresas associadas ao Consórcio, pois sem elas o consórcio não poderia dar esse apoio, 48 
destacando e agradecendo a atuação de Karina Riguete e Cláudio Amaral. E em seguida passou a 49 
palavra novamente para Sra. Aparecida Vargas, secretária do comitê que submeteu a ata da 50 
reunião do dia dezenove de setembro de dois mil e sete à aprovação do plenário, a qual teve 51 
algumas alterações, dada por Cláudio Amaral e Dr. Neiva, fazendo as alterações a ata  foi 52 
aprovada. Logo em seguida o Sr. Cláudio Amaral, pediu a palavra e leu um oficio sobre a 53 
apreciação de Projetos da REVI e dos Municípios da Zona da Mata para encaminhamento ao 54 
FHIDRO, com o seguinte texto “Prezado Senhor, A pedido da diretoria da REVI e dos Prefeitos 55 
de Dona Euzébia, Rodeiro, Itamarati de Minas, Divinésia, Santana de Cataguases, Cataguases, 56 
Recreio e Guidoval, Goaianá, Coronel Pacheco e Piau, solicito que seja incluída na pauta da 57 
próxima reunião do COMPÉ, a apreciação dos projetos de compra de veículo para a REVI, e de 58 
aterros sanitários, unidades de triagem e com postagem de lixo – UTCs, redes interceptoras, 59 
coletores e estações de tratamento de esgoto ETEs, dos respectivos municípios, para o devido 60 
encaminhamento ao Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 61 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO. Justifico a solicitação, argumentando que o 62 
grupo coordenador do fundo recomeçará receber as solicitações de investimento no início de 63 
janeiro de 2008. Que a maioria dos projetos foi financiada com recursos da cobrança, estão em 64 
fase de aprovação pela Caixa Econômica Federal e uma vez que a existe a previsão deles serem 65 
aprovados o mais breve possível pela CEF, será necessário que o COMPÉ faça uma reunião 66 
exclusivamente para apreciar e aprovar esses projetos. Eles solucionarão 100% do problema do 67 
esgoto e do lixo de algumas dessas cidades.”  Em seguida o presidente do CBH Pomba-Muriaé, 68 
falou sobre o oficio, que tem que ser dividido em 2 ofícios e que aprova a idéia apresentada. 69 
Novamente a secretária do comitê Aparecida Vargas, pede para que o oficio seja encaminhado ao 70 
COMPÉ junto  com os projetos de forma a ser deliberado. Cláudio Amaral, pede a palavra e fala 71 
que os projetos já estão prontos e que só falta o licenciamento ambiental. Fica definido, com a 72 
anuência de todos, que a próxima reunião ocorrerá no mês de fevereiro do ano de dois mil e oito 73 
na cidade de Carangola, e Renato Gomes e Betty assumem o compromisso de viabilizarem a 74 
estrutura para que aconteça a reunião. Em seguida o prefeito de Goianá, pediu a palavra e se 75 
colocou a disposição para realizar a reunião do mês de Abril em sua cidade parabenizando o 76 
COMPÉ pelo trabalho realizado e a qualificação de seus componentes. Nada mais havendo a 77 
tratar, o Presidente, Sr. Manoel Otoni Neiva, agradeceu a presença de todos os membros do 78 
Plenário, de todos os órgãos do estado de assistencia rural, IEF, EMATER, Ruralminas, etc. Bem 79 
como os empresários, produtores rurais, lideranças políticas e entidades assistenciais, dos demais 80 
convidados, e declarou encerrada a reunião tendo a presente ata sido lavrada por mim, Karina 81 



Pinheiro Riguete, secretária ad doc, e assinada pelo Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica 82 
dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, e por Maria Aparecida Vargas, secretária do 83 
comitê. 84 
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Cataguases, 11 de dezembro de 2007. 86 
 87 
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Manoel Otoni Neiva    Maria Aparecida Vargas 89 
Presidente do COMPÉ    Secretária do COMPÉ 90 
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 92 
LISTA DE PRESENÇA 93 
Membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos rios Pomba e Muriaé: 94 
Renata Maria de Araújo – IGAM; Francisco Alvim de Sousa – EMATER; José Emilton Silva – 95 
EMATER; Sebastião Vieira de Jesus – IEF; Carlos Romanhol Tavares – Prefeitura de Itamarati; 96 
Luiz Gonzaga Dias de Mendonça – Prefeitura de Guarani; Betty Giovannani – Prefeitura de 97 
Carangola; Manoel Otoni Neiva – CFLCL; Marco Antônio Pinto Barbosa, representado por 98 
Carolina Campos – CAT LEO; Edson Machado Gomes Pinto – COPASA; Karina Pinheiro 99 
Riguete – Consórcio Rio Pomba; Georgina Maria de Faria Mucci representada por Viviane 100 
Aparecida Marinho – FUNCEC; Carolina Brighenti representada por Karla Talariço – BIOCEP. 101 
 102 
Convidados: 103 
Luiz Carlos Pinto Pereira; Eudiney Soares Moreira; Alkindar Dalton Neto; marcos José de 104 
Souza; Geraldo da Silva Pereira – Prefeitura de Dona Euzebia; Galba Ferraz – COMDEMA; 105 
Cristino – EMATER; Ronaldo Martins – Prefeitura Rodeiro; Leomar Pires; Orlando César de 106 
Oliveira – EMATER; Leonardo Andrade dos Santos – Prefeitura de Tabuleiro; Pedro Lúcio 107 
Ribeiro Pinto; João Batista Siqueira; Flávio Simões – AGEVAP; Ronaldo Braga – EMATER; 108 
Adair Xavier – CIA Industrial Cataguases; Marco Aurélio Pires – EMATER; José Maria – REVI; 109 
Silvana Linhares – REVI; Nadir Ferreira Soares – REVI; José Luiz Ferreira – REVI; Royanne 110 
Amaral – Consultoria Ambiental Damata; Leonides Garcia – Consultoria Ambientaç Damata; 111 
Nilce de Almeida Pereira – REVI; Fernado Teixeira – CPCMPE; Romildo Pereira Filho – 112 
Fruticultura São Jorge; Artur Pedroso; Renato Gomes – IEF; Ireni Oliveira Dias; João Batista 113 
Pinto – COPASA; Cláudio Amaral – Rio Pomba Consultoria; Randolfo Santianna da Silva Filho 114 
– SUPRAM ZONA DA MATA; Milton Júnior – EMATER; Patrícia Cabral – EMATER; José 115 
Soares Ciconeli – Prefeitura Goiana; Talita Duarte Oliveira – Prefeitura de Goiana; Wagner 116 
Lisboa – Consultor; Luis Campos; Itamar Ribeiro Toledo; Ildo Flávio Duarte – CMDRSBE; 117 
Misael Dutra; José Adalton Moreira – Produtor rural; Nelson Santos; Flávia Teixeira – 118 
professora. 119 


