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Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete reuniram-se, às 10:00 4 
horas, no Parque do Brigadeiro, que fica à 30 km da sede - Fervedouro –MG, os membros 5 
do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé. A 6 
reunião foi aberta às 10:25 pelo Sr. Manoel Otoni Neiva , Presidente do Comitê da Bacia 7 
Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, com a presença de 11 8 
(onze) membros do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba 9 
e Muriaé, entre Titulares e Suplentes (conforme relação de presença no final desta Ata) e 21 10 
(vinte e um) convidados , conforme relação também apresentada ao final da mesma, com a 11 
seguinte pauta: 10:15 h -  Leitura e aprovação da ATA; 10:45 h -  Recursos do Fhidro 12 
Projetos para 2007; 12:00 h -  Almoço; 13:00 h -  Apresentação do estado da arte dos 13 
projetos aprovados para recursos das cobranças do CEIVAP no âmbito do COMPÉ. 14 
Aparecida Vargas (CEIVAP/COMPÉ) e Eliane Barbosa (AGEVAP); 13:30 h -  Avaliação 15 
das conseqüências do não cumprimento de metas  estipuladas nos contratos e termos 16 
aditivos assinados com CEIVAP e CEF; 14:00 h -  Discussão  com CEIVAP/AGEVAP, 17 
CEF e municípios na tentativa de garantir o repasse destes recursos.15:00 h -  Assuntos 18 
Gerais; 15:30 h -  Encerramento. Aberta a reunião, o presidente agradeceu a presença de 19 
todos e  convidou para sentar-se à mesa, o Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, Presidente do 20 
CEIVAP; a Sra. Eliane Pinto Barbosa Diretora do AGEVAP; o representante da Caixa 21 
Econômica Federal, o Sr. Luiz Guilherme de Casa, a Engenheira da Caixa Econômica 22 
Federal, Maria Cândida Silveira Gonçalves e a Secretária do COMPÉ, Maria Aparecida 23 
Vargas. Em seguida foi convidada a Srta. Bárbara Marino, representante do Sr. Juarez 24 
Gonçalvez Gomes, Prefeito de Fervedouro, que leu a seguinte carta a pedido do mesmo: “ 25 
Senhoras e senhores participantes da 3ª reunião ordinária do COMPÉ. Sejam todos bem 26 
vindos a Fervedouro. Lamentavelmente não estou com vocês nesta oportunidade. 27 
Fervedouro foi incluído entre 100 municípios do país a receber os recursos do PAC 28 
(programa de aceleração do crescimento do governo Federal). Foi-nos comunicado na 29 
quinta-feira passada, que hoje será assinatura deste convênio em Brasília. Estes recursos 30 
estão diretamente ligados à despoluição da bacia do Paraíba do Sul, sendo eles para a 31 
construção da nossa estação de tratamento de esgoto e da usina de triagem  e compostagem 32 
de lixo. Programamos a vinda de vocês com o maior carinho e zelo para proporcionar-los 33 
uma estada agradável em nosso município. Nada melhor que falar sobre meio ambiente 34 
cujos recursos vieram da cobrança pelo uso da água, uma parceria entre a Prefeitura e o 35 
Ceivap. Foram capacitados todos os 215 professores do município, 70 agricultores e 36 
aproximadamente 1000 alunos. Este trabalho foi apoiado com cartilhas, apostilas, vídeos 37 
documentários e material de divulgação. Temos a certeza que o programa atingiu o 38 
objetivo. Moradores passaram a ter uma visão preservacionista desta região que é o início 39 
da bacia do rio Glória, cujas águas iriam alimentar o rio Paraíba do sul. Fervedouro é um 40 



município agraciado com vários caprichos da natureza, seja pelas suas águas efervescentes, 41 
que lhe deu o nome, ou pelas suas matas, ou as 23 cachoeiras que nos enriquece de orgulho. 42 
Enfim, aqui se respira natureza. E estamos dando nossa contribuição, atualmente possuímos 43 
cinco unidades de conservação: duas APAS municipais, uma RPPN estadual, uma federal e 44 
um parque Estadual, 94% de nossas terras está em unidade de conservação. Aproveito para 45 
convidar a todos a conhecer nosso município, nossa piscina de água efervescente, nossas 46 
cachoeiras, nossas matas, nossa comida, nossa hospitalidade e nossa gente. Agradeço a 47 
presença de todos e que tenham uma ótima reunião e sintam-se em casa. Juarez Gonçalves 48 
Gomes. Prefeito Municipal de Fervedouro. Logo após a secretária do COMPÈ, Maria 49 
Aparecida Vargas, submeteu a ata da reunião do dia cinco de julho de dois mil e sete à 50 
aprovação do plenário, a qual foi aprovada sem ressalvas. Logo em seguida o presidente do 51 
CBH Pomba-Muriaé, convidou o Sr. Renato Gomes, engenheiro do IEF - Carangola, para 52 
apresentar seu projeto sobre recuperação de nascentes, a Sra. Maria Aparecida Muruci, 53 
engenheira do DEMSUR – Muriaé, para apresentar o projeto da ETE Principal que traria 54 
juntamente com as demais ETES já construídas e as já com recursos garantidos para sua 55 
construção a garantia de tratamento de 100% dos esgotos do município tratados e o Sr João 56 
Gomes Junior para apresentar também um projeto de Controle de Erosão para o Município 57 
de Ubá. Apresentados os projetos e feitas as considerações pela Secretária Executiva do 58 
COMPÉ sobre estes projetos estarem previstos dentro das ações prioritárias constantes do 59 
Plano de Bacia do Paraíba do Sul, plano este também aprovado como o Plano de bacia dos 60 
afluentes mineiros dos rios Pomba e Muriaé foi colocado em discussão pelo Presidente do 61 
COMPÉ a viabilidade do COMPÉ deliberar sobre estes pleitos para serem apresentados ao 62 
FHIDRO no sentido de buscar recursos para viabilização dos mesmos, uma vez que dentre 63 
os documentos exigidos pelo FHIDRO, também era necessário uma manifestação formal do 64 
Comitê como estas ações como prioritárias para a melhoria quali-quantitativa dos recursos 65 
hídricos da bacia. Por unanimidade todos os membros presentes de decidiram por aprovar 66 
uma DN elencando estes projetos para o FHIDRO, DN esta que teve como numeração a 67 
DN 10 do COMPÉ. Após essa aprovação o presidente do COMPÉ disse da importância do 68 
próximo item de pauta que era a discussão sobre o andamento dos contratos de repasse  69 
entre AGEVAP/CEF/Municípios de projetos aprovados no âmbito do CEIVAP e que 70 
estavam acontecendo muitas reclamações de ambas as partes interessadas e morosidade na 71 
implementação dos projetos e conseqüente repasse de recursos para os municípios. Diante 72 
desta preocupação é que ele havia sugerido e convidado o Presidente do CEIVAP para 73 
trazer a discussão para o âmbito do Comitê mineiro, colocando presentes todosos atores 74 
interessados e verem de que forma poderiam contribuir para melhor agilização na aplicação 75 
destes recursos. Com isto passou a palavra ao Presidente do CEIVAP, Dr. Paulo Teodoro, 76 
que disse também ser uma grande preocupação sua a aplicação destes recursos e que esta 77 
era uma primeira reunião de outras que ainda estaria fazendo, uma no âmbito do estado do 78 
Rio de Janeiro e outra no âmbito do estado de São Paulo, solicitando à Sra Maria Aparecida 79 
Vargas, também Secretária Executiva do CEIVAP, que providenciasse junto com a 80 
AGEVAP estas reuniões na menor brevidade de tempo possível e que tão logo ele tivesse 81 



um cenário geral desta questão a estaria levando pra o CEIVAP bem como para os comitês 82 
de rios de domínio estadual, terminando sua fala agradecendo esta iniciativa do COMPÉ.  83 
Com o término da fala do presidente do CEIVAP, Dr. Paulo Teodoro, o Presidente do 84 
COMPÉ, Sr. Manoel Otoni Neiva abriu a palavra aos municípios que lá estavam presentes 85 
para que apresentassem a situação em que se encontravam seus contratos e quais as 86 
demandas que traziam esperando que este plenário pudesse colaborar. Vários 87 
representantes de municípios pediram a palavra e tão logo terminaram de expor suas 88 
questões foi aberto espaço para debates entre funcionários da Caixa Econômica Federal e 89 
os responsáveis pelos projetos. Logo em seguida a Sra. Eliane Pinto Barbosa, apresentou 90 
uma palestra sobre a contabilidade dos projetos já aprovados. Após ampla discussão o 91 
Presidente do CEIVAP agradeceu a contribuição de todos, solicitou ä AGEVAP que num 92 
prazo de 30 dias apresentasse ao mesmo um relatório contendo a situação em que se 93 
encontrava cada um dos projetos aprovados e hierarquizados pelo CEIVAP e que, tão logo 94 
tivesse concluído a reunião com os demais estados e o relatório da AGEVAP sobre estes  95 
projetos ele estaria marcando uma nova reunião envolvendo todos os atores novamente 96 
deforma a que ele concluísse com uma prestação de contas ao CEIVAP da situação da 97 
aplicação dos recursos hierarquizados pelo CEIVAP. Finalmente agradeceu a iniciativa do 98 
COMPÉ. Com a palavra novamente o Presidente do COMPÉ, devido ao adiantado da hora, 99 
uma vez que a discussão sobre os contratos do CEIVAP tomou mais tempo do que o 100 
previsto, abriu a discussão sobre a próxima reunião do COMPÉ. Ficou definido, com a 101 
anuência de todos, que a próxima  reunião ocorrerá entre o mês de novembro ou dezembro 102 
na cidade de Dona Euzebia. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, Sr. Manoel Otoni 103 
Neiva, agradeceu a presença de todos os membros do Plenário, dos demais convidados, e 104 
declarou encerrada a reunião tendo a presente ata sido lavrada por mim, Karina Pinheiro 105 
Riguete, e assinada pelo Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 106 
Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, Sr Manoel Otoni Neiva e pela Secretária Executiva do 107 
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé, Sra. 108 
Maria Aparecida B. P. Vargas. 109 
 110 
Cataguases, 19 de setembro de 2007. 111 
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