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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

A Prefeitura municipal de Afonso Cláudio, através da Secretaria de Meio Ambiente e da 

Secretaria de Finanças, vem por meio desta, esclarecer à população quanto ao tema do 

cancelamento do contrato de rateio entre o município de Afonso Cláudio e o Consórcio 

Público Rio Guandu. 

 

Informamos que o município ainda permanece como membro integrante do Consórcio 

Público Rio Guandu. O documento que está sendo divulgado nas redes sociais é um 

projeto de lei que solicita a autorização de saída do município como integrante do 

Consórcio, o qual será debatido e posteriormente aprovado ou não pela Câmara de 

Vereadores.  

 

Esclarecemos que o vínculo contratual acima mencionado gera um custo ao município, 

e que uma boa gestão pública prioriza a fiscalização e exigência de eficiência quanto 

aos investimentos com recursos públicos. Constatamos que no período de 2008 a 2016 

foram repassados um valor de R$ 661.226,48 (valor atualizado pelo Índice INPC) só por 

parte de Afonso Cláudio, totalizando um valor de R$ 1.983.678,00 (valor atualizado pelo 

Índice INPC) dos quatro municípios membros deste Consórcio. Entretanto, a 

Administração Municipal, bem como grande parte da sociedade, não tem percebido 

melhorias consideráveis na preservação do nosso Rio Guandu. Prova desta 

insatisfação foi dada nas eleições passadas, quando a população, por meio das urnas, 

aprovou o Plano de Governo apresentado como proposta da atual Administração, que 

no item 1 da área de Meio Ambiente já previa: Rever a situação do Consórcio Rio 

Guandu. Ou seja, a Administração do Município está buscando cumprir com os 

compromissos firmados com a população.  

 

A população quer saber de que forma têm sido distribuídos estes recursos, uma vez 

que estamos falando de dinheiro público. Nós perguntamos: quantas nascentes foram 
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recuperadas em Afonso Cláudio? Quantas árvores foram plantadas? Será que todo o 

dinheiro investido no Consórcio por parte dessa municipalidade tem sido revertido em 

benefícios ambientais para o nosso município? Será que tem valido a pena continuar 

dispondo desses recursos? Após oito meses de governo, nenhuma prestação de contas 

nos foi passada. 

  

Esclarecemos que o orçamento para o ano de 2017 prevê um repasse para o 

Consórcio Público Rio Guandu de mais de R$ 86.000,00, sendo este montante um valor 

relevante dentro do orçamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Afonso 

Cláudio. Tendo em vista que passamos por um momento de cautela financeira, 

precisamos examinar e priorizar com responsabilidade onde investir os recursos 

públicos.  

 

Objetivamos elaborar o orçamento público, com fins de atender as necessidades da 

população, como saneamento básico (gestão de resíduos sólidos, acesso à água de 

qualidade e tratamento de esgoto doméstico), assim como assumir de forma eficaz a 

gestão ambiental municipal (através do licenciamento e fiscalização municipal 

ambiental, programa de educação ambiental, e outros), investir em unidades de 

conservação do município, bem como trabalhar projetos de recuperação de áreas 

degradadas (com destaque às áreas de preservação permanente - APPs, priorizando 

as nascentes).   

 

Entendemos que a recuperação ambiental, destacando aqui a questão dos recursos 

hídricos, não é tarefa fácil. Frente a este complexo desafio, sabemos ser necessário um 

trabalho de parcerias para assim alcançar um meio ambiente mais equilibrado e 

sustentável. Valorizamos essas parcerias juntos a diversos órgãos, como IEMA, 

SEAMA, AGERH, CESAN, IDAF, INCAPER, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu (CBH Guandu), FUNASA, Governo Federal, Estadual e dos municípios da 

região, dentre outros.  
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Destacamos aqui o relevante trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu 

(CBH Guandu) para o município de Afonso Cláudio. Alertamos que o CBH Guandu e o 

Consórcio Público Rio Guandu são entidades diferentes. Embora exista o trabalho em 

parceria, suas atividades não devem ser confundidas.  

 

- O QUE É O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GUANDU - 

 

A bacia hidrográfica do Rio Guandu compreende os municípios de Brejetuba, Afonso 

Cláudio, Laranja da Terra e Baixo Guandu, abrangendo uma área de 2.674 km² onde 

vivem aproximadamente 82.000 habitantes.  

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH Guandu) é formado por uma 

plenária composta por 24 membros, sendo 12 titulares e 12 suplentes, sendo estes 

representantes do Poder Público Estadual e Municipal, de Usuários de Recursos 

Hídricos e da Sociedade Civil Organizada, de forma paritária. Trata-se de um órgão de 

Estado sem personalidade jurídica, de caráter consultivo e deliberativo, que realiza o 

planejamento das ações de gerenciamento da Bacia Hidrográfica e planeja a tomada de 

decisões sobre os conflitos existentes entre os diversos setores. O Comitê tem como 

rotina reunir-se ordinariamente a cada trimestre para tratar de assuntos relacionados 

aos Recursos Hídricos pertinentes a Bacia, e extraordinariamente, de acordo com as 

necessidades, a fim de atender as demandas imediatas. 

 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu tem como missão essencial contribuir para 

o desenvolvimento e implantação dos instrumentos de gestão, entre eles o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, o Plano da Bacia Hidrográfica, o enquadramento e 

classificação dos corpos d’água, os relatórios sobre recursos hídricos, a outorga do 

direito de uso e a cobrança pelo uso da água, além do Sistema de Informações e a 

definição dos mecanismos de compensação aos municípios, usuários e proprietários de 

terras que desenvolvem ações concretas para a preservação ambiental. O Comitê 
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também acompanha a aplicação do plano de ações da Bacia garantindo a proteção, 

conservação e utilização dos recursos naturais, promovendo o desenvolvimento com 

sustentabilidade de toda região hidrográfica.  

 

Existem diversas ações realizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Guandu pelo Comitê. 

Dentre elas, vale destacar: 

- Apoio e participação na Elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos na Bacia 

do Rio Doce e no Plano de Ação do Rio Guandu; 

- Projetos para recuperação de nascentes; 

- Mobilização da sociedade para a conservação dos recursos hídricos; 

- Trabalhos de Educação Ambiental nos municípios que compõem a Bacia do Rio 

Guandu; 

- Articulação e parceria com órgãos e entidades no desenvolvimento dos trabalhos de 

preservação ambiental da Bacia; 

- Propostas e ações para minimizar os conflitos relacionados com os recursos hídricos;  

 

Vale ressaltar que a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio é membro regular do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH Guandu) e que não pretende anular 

essa parceria. 

 

No que se refere ao Consórcio Público do Rio Guandu, infelizmente não avaliamos 

como significativos os resultados apresentados, frente ao investimento dado a esta 

entidade. Esclarecemos também que, desde o início da atual gestão, encontramos 

certa dificuldade de diálogo e entendimento com a administração do Consórcio. Alguns 

episódios podem ser exemplificados, como:  

 

- A última eleição da nova presidência foi realizada em 08 de dezembro de 2016, com 

validade para os próximos 2 anos, sem contar com a presença do Prefeito Municipal 

Recém Eleito Edélio Francisco Guedes, não dando a ele oportunidade de opinar quanto 
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a escolha da presidência do Consórcio, o que não ficou bem esclarecido, tendo em 

vista ser período de transição de Governo Municipal.   

 

- A decisão de mudar a sede administrativa do Consórcio, no final do mês de dezembro 

de 2016, sem a opinião do Prefeito eleito de Afonso Cláudio. Ressaltamos que estamos 

em momento de necessidade de economia de recursos e o Consórcio optou, sem dar 

nenhuma explicação a atual gestão do município de Afonso Cláudio, em deixar de 

funcionar em prédio cedido pelo município (Casa do Cidadão) que cobria todos os 

custos, como, água, energia, internet e serviço de limpeza. Assim, a partir de 02 de 

janeiro de 2017, o Consórcio Público Rio Guandu decidiu arcar com despesas como 

aluguel (Valor anual: R$ 11.224,00 - Vigência: 29/12/2016 à 29/12/2017); Internet (Valor 

anual de R$ 1.080,00, pelo período de 12 meses), dentre outras despesas, 

provenientes deste afastamento. Entendemos que a antiga sede, além de funcionar ao 

lado da Secretaria de Meio Ambiente, favorecendo o vínculo entre Prefeitura e 

Consórcio, geraria ao Consórcio Público Rio Guandu significativa economia, recursos 

este que poderiam ser investidos em preservação de nosso Rio Guandu.   

 

- Entre outras atitudes de afastamento do consórcio; 

 

- O QUE É O CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU -  

 

A Associação Intermunicipal para Recuperação Ambiental da Bacia Hidrográfica 

do Rio Guandu, denominada CONSÓRCIO DO RIO GUANDU, constituída em 02 de 

outubro de 1997 como uma associação civil sem fins lucrativos, se tornou Consórcio 

Público Rio Guandu em 2014, deixando de ser uma sociedade civil e passando a ser 

uma entidade pública.  

 

ESTRUTURAÇÃO: 

Sua estrutura hoje é composta por: 
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Presidente: João do Carmo Dias (Prefeito Municipal de Brejetuba) 

 Vice Presidente: José de Barros Neto (Prefeito Municipal de Baixo Guandu) 

 Secretária Executiva: Ana Paula Alves Bissoli 

 

MISSÃO: 

Sua missão é articular e desenvolver ações conjuntas de proteção e conservação dos 

recursos naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, integrando os diversos setores 

da sociedade e visando a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.  

 

Quanto à importância e necessidade da permanência do município como membro 

integrante do Consórcio Público do Rio Guandu, não podemos negar que o Consórcio 

tem algumas ações positivas na bacia, mas que deixam muito a desejar quando 

comparamos o valor pago aos serviços prestados ao município de Afonso Cláudio. 

Selecionamos algumas atividades desenvolvidas pelo Consórcio, explanando a sua 

relevância para o município e as possibilidades de a Prefeitura realizar as mesmas 

atividades, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU: 

 

Representação Institucional: 

O Consórcio Público Rio Guandu também é membro de outras entidades, como: 

- o Comitê de Educação Ambiental - (Prefeitura de Afonso Cláudio também é 

membro); 

- o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu – CBH Guandu - (Prefeitura de 

Afonso Cláudio também é membro); 

- o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - (o CBH Guandu também é 

membro, portanto Afonso Cláudio está sendo representado); 

- o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (o CBH Guandu também é 

membro, portanto Afonso Cláudio está sendo representado). 
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Comunicação Social: 

- Segundo informações do próprio Consórcio, ele possui um Plano de 

Comunicação, no qual suas ações se resumem em mandar confeccionar cartões de 

visita, banner, uniforme, kits promocionais, revistas, informativos, folders, agendas, 

atlas etc;  

- cria mídias espontâneas para mandar para a rádio em datas comemorativas 

(como o dia da água, por exemplo);  

- executa um projeto a fim de divulgar e ampliar a visibilidade das ações do CBH 

Guandu, através de um conjunto de ações agregadas, objetivando informar e 

esclarecer a sociedade. 

(Nada que promova de forma direta alguma alteração significativa em prol 

do meio ambiente).   

 

Educação Ambiental:  

- Anualmente, articula com a FUNASA a vinda da Unidade Móvel para atender as 

escolas da região (em 2017 o município de Afonso Cláudio não foi atendido); 

- Eventualmente, contrata um grupo teatral para apresentar alguma peça relacionada 

ao meio ambiente no município (em 2017 o município de Afonso Cláudio não foi 

atendido); 

- Quando solicitado, realiza palestras em escolas (isso a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente também realiza); 

- Participa de fóruns, seminários, cursos e treinamentos (reuniões e mais reuniões). 

 

Gestão:  

Segundo informações do próprio Consórcio, ele realiza a gestão de: 

- Licenciamento (não em Afonso Cláudio); 

- Condicionantes Ambientais (não em Afonso Cláudio); 

- Gestão de Resíduos Sólidos (não em Afonso Cláudio); 

- Gestão de Unidades de Conservação (não em Afonso Cláudio); 
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- Biodiversidade (a Expedição Científica da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu e os 

seus produtos finais, tais como o DVD e o Atlas Socioambiental, foram realizados 

pelo CHB Guandu, e não pelo Consórcio, como muitos acreditam. O Consórcio, 

assim como a Prefeitura de Afonso Cláudio, dentre outras instituições, tiveram 

participação efetiva na realização deste projeto, mas o produto final é de autoria 

do CBH-Guandu); 

- Apoio ao fomento de Unidades de Conservação, tais como RPPN’s em Afonso 

Cláudio e informações para os estudos de viabilidade de criação de Unidades de 

Proteção Integral (trabalho já realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e que será ampliado); 

- Cadastro de Usuários de Água junto a AGERH. (Foi lançado um edital para 

contratação de equipe, através de bolsa, para cadastrar os usuários na bacia do 

Rio Guandu. A Prefeitura está à disposição para todo o apoio junto a AGERH, 

além de estar estruturando sua equipe técnica e atendendo aos usuários quanto 

emissão de outorga e cadastro de água subterrânea.   

 

Projeto Reflorestar: 

É um projeto do Governo do Estado, fruto do alinhamento da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) e da Secretaria Estadual de Agricultura, 

Aqüicultura e Pesca (SEAG) que está disponível para todos os municípios e que pode 

ser desenvolvido pela Prefeitura de Afonso Cláudio. A Prefeitura está estruturando sua 

equipe técnica e está a disposição para cadastrar, orientar e articular este programa 

junto ao Governo do Estado.  

 

Projeto Aguar: 

É um projeto que visa conservar as nascentes da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu. (O 

mesmo ou algo semelhante pode ser desenvolvido pela Prefeitura de Afonso 

Cláudio sem a intervenção do Consórcio). 
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Recuperação Ambiental:  

- Elaboração de CAR (apenas de produtores que participam de um projeto 

executado pelo Consórcio); 

- Apoio local aos programas estaduais (a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

também presta e continuará oferecendo o mesmo apoio); 

- Assistência Técnica aos Produtores Rurais (trabalho já realizado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e que será ampliado). 

 

Programas e Projetos na Bacia do Rio Guandu – CBH Guandu 

- P61.2 – Subprograma Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o arranjo 

institucional elaborado no âmbito do Plano e objetivando a consolidação dos Sistemas 

Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos: R$ 600.000,00 

- P71 – Programa de Comunicação do Programa de Ações: R$ 600.000,00 

- P22 – Programa de Incentivo ao Uso Racional da Água na Agricultura: R$ 

500.000,00. 

- P41 – Programa de Universalização do Saneamento: R$ 200.000,00 

- P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes: R$ 500.000,00 

- P31 – Programa de Convivência com as cheias: R$ 140.000,00 

 

Vale ressaltar que os projetos citados acima não são de autoria do Consórcio, 

tampouco o recurso destinado à sua execução, mas são projetos propostos pelo 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce para serem aplicados na 

bacia hidrográfica do Rio Guandu pelo CBH Guandu. 

 

Desta forma, informamos através desta nota que a Prefeitura Municipal de Afonso 

Cláudio tem a intenção de desligamento do contrato de rateio com o Consórcio Público 

do Rio Guandu, porém, compromete-se a desenvolver as ações necessárias em busca 

da preservação do meio ambiente em nosso município e, consequentemente, na Bacia 

do Rio Guandu. 
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Afonso Cláudio, 29 de Agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

 

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES 

Prefeito Municipal de Afonso Cláudio 

 

FRANCISCO PAULO ALVES DE LIMA 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 

 

JÚLIO SÉRGIO FERRO PIMENTA 

Secretário Municipal de Finanças 

 


