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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS 1 
AFLUENTES MINEIROS DOS RIOS POMBA E MURIAÉ – COMPÉ DO ANO DE 2015.  2 
 3 
Em vinte e nove de outubro de 2015, reuniu-se o plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes 4 
Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé – COMPÉ, no Auditório do 5º Pelotão PM de Meio Ambiente – 5 
Centro de Treinamento e Educação Ambiental, situado à Rua Nossa Senhora das Dores, nº 1070, Bairro 6 
Granjaria/Horto Florestal, Cataguases/MG. Compareceram os seguintes conselheiros titulares e suplentes 7 
do Comitê: Eduardo de Araújo Rodrigues – IGAM; Sebastião Vieira de Jesus – IEF; André Silveira 8 
Barbosa – Polícia Militar do Meio Ambiente - PMMG – 4ª Cia PM Ind MAT; Francisco Alvim de Sousa 9 
– EMATER-MG; Leonardo Gomes Borges - SEMAD, - representantes do poder público estadual; Juliana 10 
Maria Guarino Lopes Aquino – Prefeitura Municipal de Muriaé; Renato Gomes - Prefeitura Municipal de 11 
Tocantins; Aldeir Augusto Ferraz – Prefeitura Municipal de Ubá; Antônio Carlos Vidal Barra – Prefeitura 12 
Municipal de Piau, - representantes do poder público municipal; Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas 13 
- Energisa S. A.; Claudio Luís Dias Amaral – Agro-Indústria Reserva das Gerais Ltda.; Suely de Fátima 14 
Prado Vardiero – FIEMG; João Batista Pinto – COPASA; Décio Luiz Alvim Cancela – SEMASA, - 15 
representantes dos usuários de recursos hídricos; Emanuela Amorim Guedes – representante da BIOCEP; 16 
Miguel Ângelo Spírito – CIRAB; Heverson Vieira Marangon – CEAVARP, - representantes de entidades 17 
da sociedade civil. Assuntos em Pauta: 1. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM. A 18 
Presidente do COMPÉ, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (Energisa S. A.), abriu a 19 
plenária às 13 horas e 45 minutos cumprimentando a todos e procedendo a verificação de quórum, 20 
registrando-se a presença de dezesseis (16) membros do COMPÉ, entre titulares e suplentes e treze (13) 21 
convidados, explicando que a representante da FIEMG, membro do Comitê assinou também esta lista, 22 
motivo pelo qual apresenta quatorze assinaturas e, justificadas as ausências dos membros deste Comitê, 23 
também relacionadas no final desta ata. Em seguida a Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas 24 
(Energisa S. A.), convidou para compor a mesa os membros da Diretoria, sendo a Vice-Presidente, Sra. 25 
Juliana Maria Guarino Lopes Aquino, o Secretário Executivo, Sr. Claudio Luis Dias Amaral e o Secretário 26 
Executivo Adjunto, Sr. André Silveira Barbosa. Em seguida passou ao item 2. APROVAÇÃO DA ATA 27 
DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMPÉ DE 08/04/2015, colocando a Ata da 1ª Reunião Ordinária 28 
do COMPÉ realizada no dia 08 (oito) de abril de 2015, em apreciação pelo plenário, esclarecendo que esta 29 
havia sido previamente encaminhada aos membros para análise e contribuições, e não havendo nenhuma 30 
ressalva a ata foi aprovada na íntegra. Cumprindo o item 3. LEITURA DO EXPEDIENTE E DAS 31 
COMUNICAÇÕES DA ORDEM DO DIA procedeu à leitura da pauta tendo o Sr. Renato Gomes 32 
(Prefeitura de Tocantins) solicitado a inversão de pauta de forma que o item 4. Eleição e Posse da Nova 33 
Diretoria do COMPÉ - mandato 2015/2017, passasse ao último item da pauta da reunião, o que foi 34 
aprovado pela plenária. Não havendo outras comunicações deu início ao item 5. APRESENTAÇÃO 35 
AGEVAP – CONVÊNIO E CONTRATO DE GESTÃO, destacou a importância da Associação Pró-36 
Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para a bacia e que agora atua 37 
também como agência de bacia do COMPÉ. Em seguida convidou as representantes da AGEVAP, Sra. 38 
Julianne Nass e Sra. Edi Meri Fortes para que procedessem à apresentação. Com a palavra a Sra. Julianne 39 
Nass (AGEVAP) cumprimentou a todos e explanou sucintamente sobre o Contrato de Gestão, informou 40 
que atualmente a AGEVAP possui cinco Contratos de Gestão assinados com a Agência Nacional de 41 
Águas (ANA), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 42 
(IGAM), onde exerce as funções de Agência de Bacia e Secretaria-Executiva dos Comitês conforme cada 43 
contrato. Sobre os Contrato de Gestão referente ao COMPÉ esclareceu sobre os valores arrecadados na 44 



 2

bacia até o primeiro trimestre de 2015 conforme informações prestadas pelo IGAM, e que no momento 45 
não há ações em andamento pois em cumprimento à legislação, é necessário primeiro que seja aprovado o 46 
Plano Plurianual de Aplicação (PPA), prosseguindo informou sobre os percentuais a serem utilizados após 47 
a aprovação do PPA e como serão utilizados, sendo os valores de 7,5 para custeio e 92,5 para projetos, 48 
conforme previsto na Lei 13.199/1999. A Presidente do COMPÉ, Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa 49 
S. A.) colocou que deve ser analisada a melhor forma de se oficializar questionamento junto IGAM sobre 50 
os valores da cobrança que foram repassados, uma vez que estão abaixo dos valores previstos e 51 
informados anteriormente pelo órgão gestor. Em relação ao PAP lembrou que o Comitê aprovou a 52 
Deliberação COMPÉ n° 42/2015, de 08 de abril de 2015 que aprovou a destinação dos recursos da 53 
arrecadação de cobrança pelo uso da água do último trimestre de 2014 e do exercício de 2015 para ações 54 
emergenciais frente à crise hídrica pelo período de estiagem, propondo desta forma que estes recursos não 55 
sejam destinados ao Plano de Aplicação Plurianual – PAP, mas sim investidos em ações emergenciais na 56 
bacia, e concluindo comentou que no momento está aguardando o resultado das visitas técnicas realizadas 57 
pela ANA/IGAM/AGEVAP, ou seja, aguardando duas notas técnicas da ANA com os demais órgãos, para 58 
dar andamento no PPA, colocando que além disso, cabe aguardar parecer do IGAM aos municípios que 59 
estão solicitando situação de emergência de escassez hídrica. O Sr. Renato Gomes (Prefeitura de 60 
Tocantins) questionou se a Câmara Técnica do Comitê não deveria ter participado das visitas realizadas na 61 
bacia e foi esclarecido pela Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.) que cabe à Câmara Técnica 62 
avaliar os pareceres técnicos recebidos e estabelecer os critérios de hierarquização objetivando subsidiar 63 
as decisões do Comitê. Na sequência passou a palavra a Sra. Edi Meri Fortes (AGEVAP) que apresentou 64 
informações sobre os Convênios firmados com o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado 65 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, com interveniência do IGAM, para 66 
viabilizar a estruturação física e operacional dos Comitês das bacias hidrográficas dos afluentes mineiros 67 
dos rios Preto e Paraibuna e dos rios Pomba e Muriaé, com recurso do Fundo de Desenvolvimento 68 
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – FHIDRO. Comentou sobre o 69 
andamento do Convênio do COMPÉ, apresentando as ações em desenvolvimento. Apresentou um 70 
comparativo entre o Contrato de Gestão IGAM e o Convênio SEMAD, esboçando valores e pendências; 71 
apresentou ainda ações desenvolvidas pelo CEIVAP em Minas Gerais, e na bacia do COMPÉ, incluindo 72 
dados dos valores das ações concluídas, ações em andamento e em fase de contratação. O Sr. Renato 73 
Gomes (Prefeitura de Tocantins) questionou quanto à fiscalização e a forma de prestação de contas dos 74 
Convênios e a Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.) informou que o Comitê não tem conselho 75 
fiscal sendo a agência de bacia que fica responsável pela apresentação da prestação de contas. Finalizando 76 
a Sra. Edi Meri Fortes (AGEVAP), explanou sobre a situação dos Planos Municipais de Saneamento 77 
Básico (PMSB) que estão sendo elaborados para os municípios da bacia dos rios Pomba e Muriaé 78 
incluindo os valores deliberados e transferidos para elaboração dos mesmos e explicando sobre o atraso na 79 
entrega daqueles planos que estão em andamento, que ocorreu devido a necessidade de se fazer 80 
adequações nos produtos que foram apresentados pela empresa contratada que vem fazendo estas 81 
adequações com acompanhamento e apoio da AGEVAP. O Sr. Renato Gomes (Prefeitura de Tocantins), 82 
em nome da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Minas Gerais – CIEA Zona da Mata, 83 
agradeceu à Diretoria do COMPÉ pela prontidão no atendimento e apoio ao município de Santo Antônio 84 
do Aventureiro junto ao CEIVAP, uma vez que o município havia perdido o prazo para assinatura do 85 
Contrato de viabilização do Plano Municipal de Saneamento, possibilitando que o município seja 86 
beneficiado com o Plano uma vez que a AGEVAP dará continuidade aos procedimentos necessários para 87 
a execução de seus planos, e solicitou que o Comitê continue repassando informações sobre os editais do 88 
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CEIVAP, pois está sempre atuando junto aos municípios da bacia. A Sra. Maria Aparecida Vargas 89 
(Energisa S. A.) solicitou que a AGEVAP envie os editais que forem lançados pelo CEIVAP e AGEVAP 90 
para a secretaria administrativa do COMPÉ para que esta possa continuar a divulgação destes ao Sr. 91 
Renato Gomes, demais membros do Comitê e às Prefeituras da bacia. O Sr. Claudio Amaral (Agro-92 
Indústria Reserva das Gerais Ltda.), apresentou sua preocupação em relação ao município de Dona 93 
Euzébia, colocando que tem conhecimento que na ocasião em que o município foi beneficiado com o 94 
Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, o Prefeito do município recusou-se a receber o Plano e 95 
diante desta situação, solicita à AGEVAP a documentação referente ao histórico do processo que mostra a 96 
recusa formal do município de Dona Euzébia em receber o PMSB. Esclarecendo que atuou junto ao 97 
município de Dona Euzébia e a vários municípios da bacia no sentido de obter recursos que tragam 98 
benefícios às populações, reforçando sua insatisfação com a situação do município de Dona Euzébia. Por 99 
fim informou a todos que solicitou oficialmente ao IGAM e ao FHIDRO, sejam tomadas as providências 100 
necessárias para que os recursos destinados ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Dona Euzébia-SES 101 
(Processo FHIDRO 253) sejam liberados em benefício da população do município e que esta liberação 102 
seja cercada dos procedimentos legais para assegurar a correta aplicação desses recursos. O Sr. Heverson 103 
Marangon (Centro de Educação Ambiental do Povo do Vale do Rio Pomba - CEAVARP) solicitou 104 
agilidade no cumprimento do Convênio SEMAD, considerando que o mesmo tem encerramento previsto 105 
para fevereiro de 2016 e destacando sobretudo a necessidade de melhoria nos equipamentos do escritório 106 
do Comitê. Sem outras colocações a Sra. Juliana Nass, juntamente com a Sra. Edi Meri Fortes 107 
(AGEVAP), agradeceu a atenção de todos, passando a palavra à Presidente do Comitê, a Sra. Maria 108 
Aparecida Vargas (Energisa S. A.) que convidou o Sr. Eduardo Araújo (IGAM) para proceder a 109 
apresentação em cumprimento à pauta, item 6. APRESENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DAS 110 
CAPTAÇÕES NO RIO POMBA E INFORME SOBRE AS VISITAS TÉCNICAS 111 
ANA/IGAM/AGEVAP EM ALGUNS MUNICÍPIOS DA BACIA DOS RIOS POMBA E MURIAÉ, 112 
PARA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ESCASSEZ – POLÍCIA MILITAR DO MEIO 113 
AMBIENTE/IGAM, iniciando o Sr. Eduardo Araújo (IGAM) apresentou um resumo do processo de 114 
realização das visitas técnicas que tiveram início por recomendação da ANA em apenas dois municípios 115 
da bacia, e posteriormente com as solicitações do Comitê diante do problema de escassez hídrica foi 116 
solicitado apoio à ANA que realizou as visitas técnicas nos demais municípios, da bacia, juntamente com 117 
o IGAM e a AGEVAP. Reforçou aos membros presentes que a Câmara Técnica é instrumento de estudo e 118 
capacitação, sendo o espaço para discussão das informações técnicas analisando os produtos recebidos e 119 
apresentando pareceres à ´plenária de forma a exercer seu papel quanto à orientar as decisões da plenária 120 
do Comitê. Ainda em relação às demandas das visitas técnicas que foram realizadas destacou a 121 
preocupação com a baixa no volume de recurso hídrico a cada ano e comentou também sobre as possíveis 122 
consequências das ações emergenciais que vem acontecendo por particulares, como o caso dos poços 123 
semiartesianos que estão sendo feitos em diversas cidades de Minas Gerais. Oportunamente a Sra. Maria 124 
Aparecida Vargas (Energisa S. A.) mencionou que é necessário pensar em reservação de água como uma 125 
alternativa viável diante da situação de escassez hídrica que se apresenta em diversas regiões. Finalizando 126 
o Sr. Eduardo Araújo (IGAM) esclareceu sobre Convênio SEMAD referente ao repasse do FHIDRO, 127 
que é para estruturação da secretaria administrativa do Comitê, mas que a legislação não permite a 128 
aquisição de bens permanentes, comentou sobre o seu papel enquanto gestor do Convênio e que a 129 
fiscalização da prestação de contas cabe à Diretoria de Convênios da SEMAD, explanou as dificuldades e 130 
a necessidade de ajustes que levaram ao aditivo do mesmo, e destacou a importância do cumprimento do 131 
Plano de Trabalho na utilização dos recursos como facilitador para firmar novo convênio posteriormente. 132 
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O Sr. Renato Gomes (Prefeitura de Tocantins), comentou sobre a escassez de água destacando que não 133 
existe produtor de água, o que se pode fazer é aumentar a oferta de água e colocou que considera a 134 
necessidade de trabalhar as áreas de recarga como uma ação emergencial, e a Sra. Maria Aparecida 135 
Vargas (Energisa S. A.), considerou que a curto prazo é emergencial não deixar faltar água aos 136 
domicílios, mas que a médio e longo prazos as áreas de recarga podem ser consideradas como ação 137 
emergencial. O Sr. Aldeir Ferraz (Prefeitura de Ubá), comentou sobre a situação crítica em Ubá pela 138 
escassez de água, e sobre a importância do desenvolvimento dos municípios, destacando todavia que nos 139 
dias atuais  é necessário o planejamento urbano já prevê a reservação de água de forma a permitir um 140 
racionamento futuro, desta forma é preciso cobrar garantias dos empreendedores desde o momento dos 141 
loteamentos, no sentido de assumir a responsabilidade em garantir reservatórios de água tratada que possa 142 
ser utilizada de forma racionada nos períodos de estiagem. Colocou ainda a inexistência de um plano de 143 
contingência que dê resposta as dificuldades que vem surgindo pelo período de estiagem e comentou a 144 
situação dos mananciais, a situação dos produtores rurais que dependem diretamente da água em suas 145 
atividades, considerando a necessidade de investimento em técnicas que economizem a água, como a 146 
implantação de sistemas de gotejamento, barraginhas e outros que beneficiem as áreas de recarga.  A Sra. 147 
Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), comentou que é necessário cobrar que na liberação das 148 
outorgas seja informado os métodos de utilização dos recursos hídricos, de forma a exigir adoção de 149 
métodos mais econômicos. Oportunamente informou que em relação aos dois projetos aprovados pelo 150 
CEIVAP para Controle de Cheias na bacia, ambos já estão sendo adequados para barramento para 151 
controle de cheias e de reservação para o período de estiagem. O Sr. Heverson Marangon (CEAVARP) 152 
questionou se o cadastro nacional de usuários está atrelado às outorgas e foi esclarecido pelo Sr. 153 
Leonardo Borges (SEMAD/SUPRAM) que os procedimentos são independentes em virtude do 154 
funcionamento do sistema. O Sr. Eduardo Araújo (IGAM), comentou sobre a falta de estrutura dos 155 
órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) de uma forma em geral, que acaba afetando os 156 
comitês de bacia, e lembrou que no momento o SISEMA tem sua estrutura discutida na Assembleia 157 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Na sequência a pedido de alguns membros da plenária a Sra. 158 
Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), solicitou ao representante do CEAVARP, Sr.  Heverson 159 
Marangon e aos demais membros da plenária que fosse feita inversão de pauta de forma que o item 7. 160 
Apresentação do Projeto "Revitalização de Nascentes do Rio Pomba" – CEAVARP, fosse 161 
apresentado após o item 4 da pauta, ao final da reunião. A inversão foi aprovada por todos, e dando 162 
prosseguimento aos trabalhos, iniciou o item 8. APROVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 163 
45/2015 DE 29/07/2015, APROVADA EM AD REFERENDUM DA PLENÁRIA, EM 164 
SUBSTITUIÇÃO À DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 30/2013, QUE APROVOU A AUTORIZAÇÃO 165 
DE DECLARAÇÃO DE RESERVA DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA – DRDH PARA O 166 
EMPREENDIMENTO PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – PCH MARIANO, apresentou a 167 
minuta da Deliberação COMPÉ nº 45/2015 encaminhada previamente aos membros para contribuições, 168 
fechamento e aprovação, esclarecendo tratar de um documento de adequação devido à mudança do 169 
empreendedor do projeto e das informações de alterações no projeto prestadas pelo mesmo, após análise e 170 
discussão pela plenária a DN COMPÉ n° 45/2015 foi colocada em aprovação e não havendo manifestação 171 
contrária a mesma foi aprovada e seguidamente apresentou o item 9. APROVAÇÃO DA 172 
DELIBERAÇÃO COMPÉ Nº 46/2015 DE 07/10/2015, APROVADA EM AD REFERENDUM DA 173 
PLENÁRIA, QUE INDICA A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA 174 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – AGEVAP, COMO ENTIDADE 175 
PERMISSIONÁRIA PARA ASSINAR JUNTO AO INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS 176 
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ÁGUAS - IGAM O TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS, CEDIDOS PARA 177 
USO DO COMPÉ, explicando que este documento foi elaborado em atendimento às exigências para que 178 
seja assinado o referido termo permitindo a disponibilização por parte do IGAM dos equipamentos e 179 
mobiliários necessários à estruturação do escritório do Comitê, a minuta da Deliberação COMPÉ que já 180 
havia sido enviada aos membros para contribuições e análise foi  colocada em  aprovação e não havendo 181 
manifestação contrária a mesma foi aprovada. Na sequência, apresentou para registro e aprovação a 182 
Deliberação COMPÉ nº 43/2015, referente aos projetos apresentados ao FHIDRO pelo Edital 183 
SEMAD/IGAM nº 01/2014 e a Deliberação COMPÉ nº 44/2015, referente ao Calendário de reuniões para 184 
o ano de 2015, que conforme definido na última reunião do Comitê foi previamente encaminhado aos 185 
membros e aprovado. Após o registro e aprovação destas deliberações, a Presidente do Comitê, Sra. 186 
Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), passou ao item 4. ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA 187 
DIRETORIA DO COMPÉ - MANDATO 2015/2017, explanando brevemente sobre o processo eleitoral 188 
em andamento informou a todos que houve apenas a inscrição de Chapa Única para a Diretoria do 189 
Comitê, e convidou a Sra. Juliana Maria Guarino Lopes Aquino (Prefeitura de Muriaé) responsável 190 
pelo protocolo da Chapa eleitoral, para fazer as devidas apresentações. Com a palavra a Sra. Juliana 191 
Maria Guarino Lopes Aquino cumprimentou a todos e após apresentar os demais membros da Chapa 192 
eleitoral, apresentou a proposta de trabalho da mesma, conforme detalhado no Plano de Gestão 193 
protocolado no ato de inscrição da chapa e concluindo solicitou o apoio de todos os membros do Comitê 194 
nesta eleição e a colaboração destes para o bom cumprimento da proposta de trabalho apresentada. A Sra. 195 
Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), agradeceu o apoio dos demais membros da diretoria e do 196 
Comitê enquanto Presidente do Comitê no mandato 2013-2015, em especial ao Sr. Claudio Amaral que 197 
está se desligando da diretoria por motivos particulares e se colocou à disposição para continuar os 198 
trabalhos no Comitê enquanto Vice-Presidente e passou a palavra ao Sr. André Silveira Barbosa (Polícia 199 
Militar do Meio Ambiente - PMMG – 4ª Cia PM Ind MAT), que após se apresentar e agradecer o convite 200 
para compor a diretoria, comentou a importância do Comitê e sua responsabilidade junto à sociedade, 201 
destacando a preocupação com a questão dos conflitos existentes nas áreas rurais  em relação ao uso de 202 
recursos hídricos sobretudo em períodos de estiagem colocando a necessidade do trabalho de informação e 203 
esclarecimento citando ainda a situação das captações no rio Pomba e sugerindo que a situação seja 204 
compartilhada com a ANA de forma a obter informações sobre a existência de outorgas no sentido de 205 
atender a situação de escassez hídrica. A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), deu início à 206 
eleição colocando a Chapa Única em votação e não havendo manifestações contrárias a mesma foi eleita 207 
por unanimidade, sendo a diretoria do COMPÉ composta pelos seguintes membros: Presidente: Juliana 208 
Maria Guarino Lopes Aquino, (Prefeitura Municipal de Muriaé), Vice-Presidente: Maria Aparecida 209 
Borges Pimentel Vargas (Energisa S. A.), Secretário Executivo: André Silveira Barbosa (Polícia 210 
Militar do Meio Ambiente - PMMG – 4ª Cia PM Ind MAT), Secretário Executivo Adjunto: Antônio José 211 
Rodrigues Caldas Francisco (Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio 212 
Muriaé). Prosseguindo, informou que conforme registro desta eleição fica aprovada nesta plenária a 213 
Deliberação COMPÉ nº 47/2015, que elege e empossa a Diretoria do Comitê para o mandato 2015-2017, 214 
composta pelos membros supracitados e solicitou à secretaria administrativa do Comitê que encaminhe 215 
aos membros comunicado incluindo informações sobre a nova diretoria e o Plano de Gestão da mesma. 216 
Solicitando a palavra, o Sr. Claudio Amaral (Agro-Indústria Reserva das Gerais Ltda.) agradeceu pela 217 
oportunidade de ter trabalhado junto à diretoria do Comitê e esclareceu que seu desligamento da mesma 218 
foi motivado por conflitos de interesse particulares e se colocou à disposição para apoiar a nova diretoria 219 
enquanto membro do Comitê. Oportunamente informou à Diretoria e aos demais membros do Comitê que 220 
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estará apresentando proposta de recomendação do Comitê referente ao Projeto do Sistema de Esgotamento 221 
Sanitário de Dona Euzébia – SES Dona Euzébia que integra o Processo FHIDRO 253, apresentando 222 
sucintamente os fatores que motivaram a esta iniciativa, tendo ficado definido que a proposta de 223 
recomendação seja enviada aos membros para que ser analisada e pautada na próxima reunião. A Sra. 224 
Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.), convidou o Sr.  Heverson Marangon (CEAVARP) que 225 
apresentou o item 7. APRESENTAÇÃO DO PROJETO "REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES DO 226 
RIO POMBA" – CEAVARP, informando sucintamente sobre a atuação do CEAVARP e sobre o 227 
referido projeto que foi apresentado e aprovado no Programa Ecomudança/Banco Itaú, e tem como 228 
objetivo a revitalização de sessenta nascentes na cabeceira do Rio Pomba, efetuando o cercamento da 229 
nascente e revegetação do perímetro delimitado utilizando espécies nativas. Os membros do Comitê 230 
parabenizaram a iniciativa da instituição destacando a relevância de projetos na bacia que visem a 231 
melhoria da oferta de recursos hídricos. A Sra. Maria Aparecida Vargas (Energisa S. A.) solicitou que 232 
seja inserido no Boletim Informativo do Comitê informações sobre o projeto apresentado de forma a 233 
reforçar a importância do trabalho que está em andamento pelo CEAVARP e passou a palavra à 234 
Presidente eleita, Sra. Juliana Maria Guarino Lopes Aquino, (Prefeitura de Muriaé), que conduziu o 235 
item 10. ASSUNTOS GERAIS, questionando à plenária se haveria alguma colocação a ser apresentada 236 
para registro. O Sr. Renato Gomes (Prefeitura de Tocantins) questionou sobre a participação do Comitê 237 
na Reunião do Fórum Mineiro realizada em agosto no Alto Caparaó, e quanto a representatividade e 238 
participação do Comitê nas reuniões da CIEA, a Sra. Juliana Maria Guarino Lopes Aquino (Prefeitura 239 
de Muriaé) confirmou que esteve presente na reunião do Fórum Mineiro e a Sra. Maria Aparecida 240 
Vargas (Energisa S. A.) justificou que as ausências se deram devido ao desligamento da Sra. Theyla 241 
Suelayne D’Arc de Oliveira do Comitê, que era a representante junto à CIEA e que mesmo com o seu 242 
retorno às funções na secretaria administrativa, no momento não há forma legal de liberação de recursos 243 
para despesas da mesma para exercer esta função, sendo necessário sua substituição na CIEA, colocando o 244 
função de representar o COMPÉ à disposição dos membros do Comitê. O Sr. André Silveira Barbosa 245 
(Polícia Militar do Meio Ambiente - PMMG – 4ª Cia PM Ind MAT) se colocou à disposição para cumprir 246 
a demanda e não havendo outras manifestações ficou definido que o mesmo será o representante do 247 
COMPÉ junto à CIEA. Esclareceu que a ausência de funcionário administrativo na secretaria do Comitê 248 
dificultou também o cumprimento de algumas metas impedindo que fossem apresentadas dentro dos 249 
prazos estabelecidos, como no caso do Relatório de Atividades do Comitê de 2014, apresentando breve 250 
resumo do mesmo, já incluindo resultado da autoavaliação e informou que os documentos estão 251 
arquivados no Comitê. O Sr. João Batista Pinto (COPASA) colocou que devido ao período de estiagem 252 
considera emergencial a situação nos municípios de Ubá e Guidoval, onde o esgoto in natura lançado nos 253 
corpos hídricos compromete ainda mais captação para o abastecimento e agravando o problema para as 254 
comunidades. O Sr. Leonardo Borges (SEMAD - SUPRAM) informou sobre a Moção do COPAM 255 
determinando prazos para que os municípios construam as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), e a 256 
Sra. Juliana Maria Guarino Lopes Aquino (Prefeitura de Muriaé) comentou sobre as dificuldades de 257 
implantação e a necessidade do trabalho de envolvimento dos municípios para que o processo que é lento 258 
seja desenvolvido. Em seguida agradeceu a todos e convidou a Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel 259 
Vargas (Energisa S. A.), para oficializar o item 11. ENCERRAMENTO. Como encerramento de seu 260 
mandato e nada mais havendo a tratar, a Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (Energisa S. 261 
A.), agradeceu a todos pela presença, convidando-os para participar do COFFE BREAK, e declarou 262 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que depois de aprovada vai assinada pela Presidente do 263 
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé – COMPÉ, Sra. Maria 264 
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Aparecida Borges Pimentel Vargas (Energisa S. A.), e por mim Claudio Luís Dias Amaral (Agro-Indústria 265 
Reserva das Gerais Ltda), Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros 266 
dos Rios Pomba e Muriaé – COMPÉ. 267 
 268 
Cataguases/MG, 29 de Outubro de 2015. 269 
 270 
 271 
Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas. 272 
Presidente do COMPÉ. 273 
 274 
 275 
Claudio Luís Dias Amaral. 276 
Secretário Executivo do COMPÉ. 277 
 278 
 279 
LISTA DE PRESENÇA 280 
 281 
Membros do COMPÉ: 282 
Eduardo de Araújo Rodrigues - IGAM; André Silveira Barbosa – Polícia Militar do Meio Ambiente 283 
PMMG – 4ª Cia PM Ind MAT; Francisco Alvim de Souza – EMATER/MG; Leonardo Gomes Borges – 284 
SEMAD; Juliana Maria Guarino Lopes Aquino - Prefeitura M. de Muriaé; Renato Gomes - Prefeitura M. 285 
de Tocantins; Aldeir Augusto Ferraz – Prefeitura M. de Ubá; Antônio Carlos Vidal Barra – Prefeitura M. 286 
de Piau; Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas - Energisa S. A.; Claudio Luís Dias Amaral – Agro-287 
Indústria Reserva das Gerais Ltda.; Suely de Fátima Prado Vardiero – FIEMG; João Batista Pinto – 288 
COPASA; Décio Luiz Alvim Cancela – SEMASA; Emanuela Amorim Guedes – representante da 289 
BIOCEP; Miguel Ângelo Spírito – CIRAB; Heverson Vieira Marangon – CEAVARP.  290 
 291 
Ausências Justificadas:  292 
Sebastião Vieira de Jesus – IEF; Maria Fernanda – Prefeitura M. de Itamarati de Minas; Betty Giovannoni 293 
de Oliveira - Laticínios Cortez Indústria e Comércio Ltda.; Rafael Rodrigues Gomes - Laticínios Cortez 294 
Indústria e Comércio Ltda.; Luíza Cortat – FIEMG; Antônio José Rodrigues Caldas Francisco – 295 
Consórcio Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Muriaé. 296 
 297 
Convidados:  298 
Eymar Clemente – Prefeitura M. de Fervedouro; Lidiane Ferraz Vicente – Prefeitura M. de Visconde do 299 
Rio Branco; Adão Teixeira Ferraz - Prefeitura M. de Visconde do Rio Branco; Paulo Sergio Neves – 300 
ACOMAD; Romero Valente Soares – Associação Ação Ecológica; Laura Pinhate de Almeida – Prefeitura 301 
M. de Astoilfo Dutra; Luiz Fernando Lavorato - Prefeitura M. de Astoilfo Dutra; Antonio Trajano Vieira 302 
Cortez – Jornal Atual; Julianne E. Nass – AGEVAP; Edi Meri A. Fortes – AGEVAP; Lucas Valente – 303 
Prefeitura M. de Ubá; Tárick Barros – Prefeitura M. de Miraí; Theyla Suelayne D. de Oliveira – COMPÉ. 304 


