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Às dez horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e dez, no Auditório da Prefeitura Municipal de 1 

Governador Valadares, situado à Rua Marechal Floriano, 905 - Bairro Centro, Governador Valadares/MG, 2 

teve início a 12ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O Coordenador da 3 

UAR/GV, Ney Murtha convidou para compor a mesa: a Sra. Elisa Maria Costa (Secretária Executiva do 4 

CBH-Doce); a Sra. Joema Gonçalves de Alvarenga (1ª Vice Presidente do CBH-Doce); o Sr. Roberto Cezar 5 

de Almeida (2º Vice-Presidente do CBH-Doce); o Sr. Leonardo Deptulski (Presidente do CBH-Doce); a Sra. 6 

Luiza de Marillac Camargos (Diretora de Gestão de Recursos Hídricos do Instituto Mineiro de Gestão das 7 

Águas - IGAM) e o Sr. Nelson Neto de Freitas (Gerente de Gestão de Recursos Hídricos da Agência 8 

Nacional de Águas – ANA). Registrou a presença do Ex-Presidente do CBH-Doce, Sr. Afonso Luiz Bretas. 9 

Em seguida, passou a palavra ao Sr. Leonardo Deptulski para a abertura dos trabalhos. O Presidente do 10 

CBH-Doce saudou os membros da mesa e os demais presentes, verificou a existência de quorum com a 11 

presença de trinta e um membros e externou a importância dos itens em pauta para esta reunião. 12 

Continuando, franqueou a palavra aos membros da mesa, que a usaram na seguinte ordem: Sra. Elisa 13 

Costa, que cumprimentou a todos os presentes e saudou os componentes da mesa, fez a leitura dos itens 14 

de pauta, incluindo mais um item, a nomeação de uma comissão eleitoral para a eleição da nova Diretoria 15 

do CBH-Doce, que acompanharia o processo até março de 2011, quando acontecerá a próxima reunião do 16 

comitê; a Sra. Luiza de Marillac colocou sua satisfação em participar da abertura da reunião do CBH-Doce, 17 

justificou a ausência da Sra. Cleide Pedrosa (Diretora Geral do IGAM) por ter de participar de uma reunião 18 

com Sr. José Carlos Carvalho (Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável).   19 

Informou que o IGAM e os comitês dos rios Suaçui, Caratinga, Piranga e Piracicaba estão participando 20 

efetivamente do processo em curso na bacia e que o cronograma está sendo seguido. Os dois comitês que 21 

ainda não entraram formalmente no processo, CBHs Santo Antônio e Manhuaçu, estão participando de 22 

maneira informal, pois estão em processo eleitoral sob coordenação do IGAM, faltando a composição dos 23 

plenários e que os trabalhos estão previstos para terminar até fevereiro de 2011. Ressaltou a importante 24 

parceria entre a Diretoria do CBH-Doce, ANA, IGAM e IEMA no processo de gestão na bacia; o Sr. Nelson 25 

Neto de Freitas saudou os membros da mesa e a todos os presentes, colocou sua satisfação em 26 

representar a ANA nesta última reunião do comitê em 2010. Disse que esse ano foi de muitas conquistas 27 

para o CBH-Doce, com a aprovação do PIRH-Doce em julho, que está servindo de modelo para outras 28 

bacias, a realização de todas as oficinas e reuniões setoriais para discutir Cobrança e Agência. Reforçou o 29 

compromisso da ANA para 2011 de manter o apoio ao comitê e ao processo de gestão em curso na bacia; 30 

Sr. Roberto Cezar, que cumprimentou os presentes e desejou um bom trabalho a todos; a Sra. Joema 31 

Gonçalves de Alvarenga cumprimentou a todos da mesa e os companheiros do comitê, desejando que a 32 

reunião seja produtiva e que aponte os melhores caminhos e diretrizes para 2011. Parabenizou o IGAM 33 

pelo apoio aos CBHs mineiros, a ANA que deu suporte para que as atividades acontecessem e o IEMA que 34 

tem apoiado da mesma forma os CBHs capixabas. Abordou a questão da integração e manifestou sua visão 35 

de que o Plano foi construído de maneira integrada e que isso contribui para o fortalecimento dos comitês 36 
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de bacias de rios afluentes. Ney Murtha apresentou à plenária as justificativas de ausência (justificativas no 37 

final da Ata). Ressaltou alguns problemas que a Secretaria Executiva vem tendo em relação ao quórum, 38 

apesar de nenhuma reunião ter deixado de ser realizada por falta de quórum, alguns Membros não tem 39 

comparecido às reuniões do Comitê. Lembrou que o Regimento Interno prevê que sejam abertos processos 40 

de exclusão para quem deixa de comparecer a duas reuniões consecutivas ou três alternadas. As pessoas 41 

que se enquadram nessa categoria receberão uma comunicação do comitê chamando atenção para o fato 42 

de que o comparecimento não é satisfatório, solicitando que sejam apresentadas justificativas e que retorne 43 

a exercer a prerrogativa de comparecer ás reuniões do Comitê. Colocou que a intenção não é de excluir 44 

ninguém, e sim trazer de volta e reforçar o plenário do Comitê. A Sra. Elisa Costa colocou que é preciso 45 

trabalhar melhor a mobilização no comitê, inclusive com a consulta de datas em que a maioria pudesse 46 

estar presente, garantindo maior participação. Na sequência, prosseguiu com o primeiro ponto de pauta: 1º) 47 

Aprovação da Ata da Décima Quinta Reunião Ordinária do CBH-Doce realizada no dia 21 de outubro de 48 

2010, em Governador Valadares-MG. Solicitou que a Plenária se manifestasse. O Sr. Luiz Cláudio (Vale) 49 

questionou se as alterações enviadas pela Sra. Maria de Lourdes (Vale) foram consideradas na Ata. O Sr. 50 

Fabiano Henrique (UAR/ANA) esclareceu que sim. A Sra. Luiza de Marillac pediu a palavra para relembrar a 51 

fala do Sr. Rodrigo Flecha (ANA), de que a Agência Reguladora de Saneamento do Estado de Minas Gerais 52 

entrou na justiça contra a COPASA a respeito do repasse da Cobrança para as contas dos usuários, e 53 

solicitou o registro nesta Ata de que esse processo encontra-se na justiça, porque a COPASA ganhou uma 54 

liminar para continuar repassando o valor da Cobrança para os usuários finais. Como não houve mais 55 

manifestações, a Ata foi aprovada. Prosseguido com a pauta a Secretária,Elisa Costa passou para o 56 

segundo ponto: 2º) Informes sobre andamento dos trabalhos do GTAI e apresentação de Nota Técnica 57 

sobre Cobrança. Neste momento desfez-se a mesa. O Sr. Leonardo Deptulski informou que tomou a 58 

liberdade de convidar um grupo de alunos de Colatina-ES para participar desta reunião, com o objetivo de 59 

levar o debate das ações do Comitê para dentro das escolas.   Como manifestação geral o Plenário aprovou 60 

a iniciativa com boas vindas aos estudantes. Joema Alvarenga iniciou sua exposição sobre o andamento 61 

dos trabalhos do GTAI, fazendo uma retrospectiva desde o término das atividades do GAT, início das 62 

Oficinas para Implementação da Cobrança e Agência, assinatura do Pacto das Águas, instituição do GTAI, 63 

aprovação do PIRH-Doce, aprovação em alguns CBHs das deliberações sobre Mecanismos da Cobrança e 64 

início das discussões sobre valores e personalidade jurídica da Agência, onde se constatou um predomínio 65 

da personalidade jurídica da Entidade Delegatária das funções de Agência. Explicou que houve uma 66 

demanda por parte dos usuários de que houvesse reuniões setoriais e que estas fizessem parte do 67 

processo de discussão. Estas reuniões setoriais aconteceram com todos os setores usuários da bacia. 68 

Informou que os trabalhos do GTAI vem sendo conduzidos de forma participativa e as discussões estão 69 

sendo levadas aos plenários dos CBHs. Encerrando sua apresentação, informou sobre o Seminário de 70 

Cobrança pelo Uso da Água: Visão do Usuário, que aconteceu no Espírito Santo, e sobre a reunião com a 71 

Fibria sobre Cobrança. Neste momento a Sra. Elisa Costa saudou a presença dos alunos das escolas 72 



 

 

Aprovada em 31 de março de 2011 
 

3 

 

públicas de Colatina-ES, pedindo uma salva de palmas. O Sr. Patrick Thomas (ANA), antes de iniciar sua 73 

apresentação, lembrou que primeiramente houve discussões sobre Mecanismos de Cobrança e que agora 74 

serão discutidas as propostas de valores para Cobrança. Colocou que será apresentada uma Nota Técnica 75 

com propostas de cenários com valores de Cobrança, enfatizando que não há uma proposta única e sim 76 

uma série de opções, cada uma com suas características e impactos sobre os usuários, ficando a cargo dos 77 

Comitês as discussões sobre as vantagens e desvantagens de cada opção. Informou que a Nota Técnica 78 

resulta de um trabalho conjunto entre a ANA, IGAM e IEMA, fruto da integração entre os órgãos gestores, 79 

visando subsidiar as decisões tanto do CBH-Doce quanto dos CBHs de rios afluentes. Iniciou sua 80 

apresentação falando sobre a revisão de alguns prazos no cronograma do GTAI. Colocou que na 6ª 81 

Reunião do GTAI houve uma redefinição do cronograma. Ficou acertada uma segunda rodada de reuniões 82 

nos CBHs de rios afluentes, iniciando em dezembro, tendo como foco os valores de Cobrança e o edital 83 

para seleção da Agência. Lembrou que para a elaboração da minuta de deliberação de Mecanismos de 84 

Cobrança, o GTAI fez uma longa discussão em  oficinas para construção da proposta até chegar na minuta 85 

de deliberação, encaminhando formalmente a todos os CBHs, e que esse mesmo processo foi adotado para 86 

elaboração da proposta para a minuta de deliberação de valores para Cobrança.  Como para valores a 87 

discussão não convergiu com a mesma velocidade observada para os mecanismos, o GTAI entendeu que 88 

seria necessário abrir para uma discussão maior dentro dos CBHs, retornando ao GTAI para a construção 89 

da minuta e posterior envio aos CBHs para avaliação e deliberação. Informou que no novo cronograma, 90 

definiu-se a data do dia 23 de fevereiro/2011 para o término das discussões sobre mecanismos, valores e o 91 

edital de Agência. Nesta data o GTAI receberá todo o material, harmonizará as discussões e construirá uma 92 

minuta de deliberação de valores. As minutas serão enviadas a todos os CBHs e se espera que em março 93 

os CBHs façam suas discussões internas para que até abril os comitês deliberem, aprovando mecanismos, 94 

valores e o edital para seleção da Agência. Colocou que de abril a junho haverá o processo de escolha da 95 

Agência, um processo público por meio de edital com prazos a serem seguidos e espera-se que até junho a 96 

Agência seja escolhida, para então a deliberação de Cobrança e a deliberação que indicará a entidade 97 

escolhida sejam enviadas aos Conselhos Estaduais e Nacional de Recursos Hídricos. O prazo para a 98 

tramitação nos Conselhos está estimado entre julho e agosto, ficando o mês de setembro como o de início 99 

efetivo da Cobrança, com a emissão dos boletos. Seguindo com a apresentação, explicou resumidamente 100 

como foi criada a metodologia para a simulação dos valores. Colocou que o ponto de partida foi a Lei das 101 

Águas, Lei n° 9.433/1997, que criou o instrumento da Cobrança e definiu que ele tem três objetivos: dar ao 102 

usuário uma indicação do valor da água, estimular o uso racional e financiar as ações do Plano de Recursos 103 

Hídricos da bacia. Colocou que recentemente foi aprovado o PIRH-Doce e que esse Plano tem um 104 

programa de investimentos, que precisa de recursos para ser implementado, enfatizando que a Cobrança é 105 

uma fonte de recursos para financiar as ações do Plano. Informou que foi utilizado o orçamento do Plano 106 

para dez anos, 1,3 bilhões de reais, optando-se por fazer um planejamento quadrienal, onde observou-se a 107 

necessidade de recursos da ordem de novecentos milhões de reais e que houve uma concentração de 108 
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investimentos no início do Plano. Colocou que foi feito um levantamento da disponibilidade de recursos nas 109 

fontes existentes, ou seja, no orçamento da União, em seus Ministérios e Secretarias, onde foi encontrado 110 

um montante de 384 milhões de reais que poderiam ser disponibilizados na bacia do rio Doce. Neste 111 

momento, enfatizou que é importante ter uma Agência robusta e com pessoal qualificado, para dar 112 

condições para que a bacia receba esses recursos, através da elaboração de bons projetos. Informou 113 

também que foram buscar nos estados, nos fundos estaduais de recursos hídricos, Fundágua no Espírito 114 

Santo e Fhidro em Minas Gerais, verificando a disponibilidade de 20 milhões em quatro anos. Então, 115 

somando os recursos, chega-se ao montante de 404 milhões de reais em quatro anos. Com essas 116 

informações obteve-se o déficit de aproximadamente 488 milhões de reais em quatro anos ou 122 milhões 117 

de reais por ano. Continuando, informou que tomando-se como base o valor anual, foram construídos os 118 

cenários de Cobrança. O Cenário 0 prevê que os CBHs estariam dispostos a arcar por meio da Cobrança 119 

com 100% do déficit. Já o Cenário 1 prevê que a Cobrança vai custear todos os programas do Plano, exceto 120 

os relacionados com o saneamento, sendo proposto que os recursos da Cobrança custeassem os projetos 121 

e contrapartidas para os programas de saneamento. O Cenário 2 é muito parecido com o 1, com a diferença 122 

que enquanto no 1foi feita uma estimativa de contrapartida e projetos para o total dos programas, no 2 foi 123 

feita uma estimativa de recursos para projetos e contrapartidas somente para empreendimentos que 124 

possam ser obtidos na Execução Orçamentária. No Cenário 3os CBHs não contribuem para a 125 

implementação dos programas de saneamento. Resumindo, Patrick colocou que no Cenário 0, o potencial 126 

de arrecadação seria semelhante ao déficit, sendo que 45 % dos recursos arrecadados viriam do orçamento 127 

público e 55% da Cobrança. No Cenário 1, o potencial de arrecadação diminuiria pela metade e a 128 

participação dos usuários cairia para 26%. No Cenário 2, a arrecadação passaria para 31% e a participação 129 

dos usuários cairia para 14%. No Cenário 3 a participação dos usuários cairia para 7%. Informou que estes 130 

quatro cenários principais foram apresentados na Oficina de Ouro Preto-MG, e que nesta Oficina já houve 131 

uma sinalização de alteração nos cenários. Na Oficina de Colatina-ES foram apresentados cenários 132 

intermediários, sendo que um consenso foi observado nas oficinas sobre a progressividade. Explicou que 133 

quando se contrata a Agência, não é necessário ter o potencial de arrecadação todo no início da Cobrança, 134 

outra questão são as contrapartidas, não será possível contratar todos os projetos no primeiro ano, não 135 

necessitando de todo o recurso de contrapartida.   Com a progressividade surgiram novos cenários, os 136 

cenários 1A e 2A são uma variação dos cenários 1 e 2 com a progressividade de quatro anos. Outra 137 

questão discutida foi a variação da cobrança entre os usos internos e externos. Informou que em outras 138 

bacias onde foi aprovada a Cobrança, os CBHs aprovaram que os usos internos tem um preço e os usos 139 

externos outro, ou seja, as transposições de bacia, e esse preço sempre é maior, ficando a cargo dos CBHs 140 

da bacia do rio Doce decidir se haverá cobrança maior sobre os usos externos e o quanto maior será essa 141 

Cobrança. Os cenários 1B e 2B foram propostos com base na apreciação que hoje é feita na bacia do rio 142 

São Francisco e Piracicaba, de 1,5 (uma vez e meia) para transposição. A partir destes cenários foi 143 

proposto um novo cenário a partir do Cenário 2B, que ficou chamado de Cenário 2C, em que foi sugerido 144 
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deixar inalterado o valor dos usos internos e aumentar o valor dos usos externos, o que aumentaria um 145 

pouco a arrecadação. Continuando, explicou que após a realização das reuniões setoriais, foi possível 146 

colher subsídios para montar novos cenários. O primeiro deles é o Cenário 4, que foi apresentado em uma 147 

reunião setorial da Indústria e da Mineração, e encaminhado através de um documento ao GTAI, que é um 148 

cenário proposto pela CENIBRA, que tomou como referência valores usados por outros comitês. O Cenário 149 

5, que foi construído numa reunião com a Indústria e a Mineração, no IBRAM, onde foram apresentadas 150 

propostas de valores e condicionantes para o aumento dos valores, no caso da progressividade, ou seja, 151 

para passar do ano 1 para o ano 2, só haverá aumento se houver comprovação de aplicação de no mínimo 152 

55% do valor total dos recursos financeiros previstos no PIRH/PARH. Colocou que essa é uma idéia 153 

interessante, mas coloca a preocupação se o valor a ser definido será um valor factível, observando a 154 

experiência de outras agências. Para passar do ano 2 para o 3, além da aplicação da primeira 155 

condicionante, forem avaliados pelos CBHs mecanismos que possam permitir a aplicação dos recursos para 156 

todos os segmentos partícipes, não só o setor público. Para passar do ano 3 para o 4, deverá ser cumprida 157 

as condicionantes anteriores, 70% de aplicação dos recursos e o CBH deverá aprovar mecanismos e 158 

valores para incorporar na cobrança do lançamento outros poluentes, consumos difusos e poluição difusa e 159 

estudos que indiquem possibilidade de implantação de mecanismos de financiamento com recursos da 160 

Cobrança com retorno financeiro. Continuando, informou sobre o Cenário 6, que foi proposto pelo Sindicato 161 

dos Produtores Rurais de Governador Valadares, discutido durante a reunião setorial com o Uso 162 

Agropecuário e Irrigação e apresentado durante a reunião do GTAI, que é a redução da cobrança para o 163 

setor em 40 vezes. Continuando, mostrou vários gráficos, chamando a atenção para a questão do déficit, 164 

em que só no Cenário 0 foi possível cobrir o déficit, no Cenário 1 a metade do déficit, nos Cenários 1A e 1B 165 

só chega à metade do déficit no último ano, e assim por diante, chegando no Cenário 5 encontra-se a maior 166 

diferença de todas. Ressaltou que em todos os cenários a parcela do poder público é constante e o que 167 

varia de um para outro é a parcela da Cobrança e de outras fontes a serem identificadas. Mostrou também 168 

como ficaria a arrecadação com a proposta do setor agropecuário se a Cobrança for 20 vezes menor, o 169 

setor contribuiria com 757 mil reais e se for adotado o coeficiente de 40 vezes menos, com 378 mil reais, o 170 

que representa 1,2% do total. Concluindo a apresentação, refletiu sobre a viabilidade da Agência, colocando 171 

que a Agência precisa ter sustentabilidade financeira com a Cobrança e que, para se ter a Cobrança é 172 

necessário ter a Agência. Então para cada cenário foi realizada uma simulação da viabilidade de uma 173 

Agência, mas para isso foi necessário saber quanto custa uma Agência. No PIRH-Doce foi feito uma 174 

estimativa de quanto custaria uma Agência, que ficou em torno de 944 mil a etapa inicial e 2,15 milhões a 175 

etapa final. Colocou que nas Oficinas de Cobrança e Agência esses valores foram revistos, considerando 176 

que a Agência precisa ser ágil, robusta, com capacidade técnica e estrutura adequada, os salários dos 177 

técnicos foram revistos para contratar bons profissionais e chegou-se no valor de 2,24 milhões na etapa 178 

inicial e 2,99 milhões na etapa final. Com base nesses valores foram feitas as contas de viabilidade. Com os 179 

Cenários 0 e 1 temos condição de ter uma Agência inicial e final só com a arrecadação da União, no 180 
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Cenário 2, para ter a Agência inicial será necessário a arrecadação da União e de Minas Gerais e no 181 

Cenário 3 não será possível ter a Agência com os recursos da Cobrança. Para as variantes, as conclusões 182 

não foram muito diferentes, no Cenário 1 será possível no último ano, nos primeiros anos haverá um déficit. 183 

No cenário 2 não daria para ter Agência nos três primeiros anos, no Cenário 3, 4 e 5 não será possível ter a 184 

Agência nem no último ano. Colocou algumas alternativas para suprir o déficit: repensar a questão da 185 

progressividade da estruturação da Agência; repasse de recursos pelos órgãos gestores ANA, IGAM e 186 

IEMA, lembrando que esse repasse é temporário e regressivo; destinação de recursos dos Fundos 187 

Estaduais de Recursos Hídricos de Minas Gerais e Espírito Santo; e rediscussão de novos cenários e 188 

preços públicos unitários. Completando, informou que foi realizado um estudo para cada setor usuário sobre 189 

o impacto da Cobrança sobre o setor usuário, pois lembrou que o objetivo da Cobrança não e inviabilizar 190 

nenhum setor e que é importante que cada setor faça a sua simulação. Para facilitar, foi desenvolvido um 191 

simulador que está disponível na página da ANA e do CBH-Doce. A Sra. Elisa Costa agradeceu a exposição 192 

do Sr. Patrick e o apoio da ANA no processo. Na sequência abriu para os questionamentos dos 193 

participantes e registrou a presença do vereador de Governador Valadares, Heldo Armond. O Sr. Luiz 194 

Cláudio (Vale) apresentou suas considerações: a primeira questão é que há uma discordância do segmento 195 

da indústria com relação a uma premissa básica desse trabalho de construção de cenários. Coloca-se o 196 

Plano da Bacia como um simples plano de investimento para resolver os problemas de toda a bacia, e, com 197 

essa abordagem adotar um valor total para atender esse plano de investimento. Deduzindo dele o que o 198 

setor público está aplicando atualmente. Fica a ressalva do que o setor público deveria aplicar e não está 199 

aplicando e, considerar essa diferença como um déficit e que esse déficit deveria ser suprido pelos usuários 200 

na forma da Cobrança, divididos igualmente por todos que estão na bacia para poder suprir esse valor. Em 201 

seguida Luiz Cláudio apontou que em função das reuniões chamadas setoriais, que aconteceram com o 202 

segmento dos usuários, surgiram na nota técnica os cenários 4 e 5 com os números adotados. A 203 

manifestação da Vale é que eles entendem que na verdade a proposta apresentada pela CENIBRA, e que 204 

foi na verdade adotada como cenário, fez parte do processo de discussão e que o seguimento industrial 205 

está consolidando essa proposta numa proposta da FIEMG. Então não é interessante para a própria 206 

empresa ter um cenário proposto por ela, na verdade o segmento está evoluindo para a apresentação do 207 

cenário. Já no cenário 5 a ressalva de Luiz Cláudio é que ele entende que é uma proposta em evolução, 208 

que está sendo construída e ele se manifestou de certa forma contrário à forma como eles foram 209 

apresentados na nota técnica tanto o 4 quanto o 5. Nesse sentido a proposta da indústria, que está em 210 

evolução, é reforçar o que já foi colocado e que o segmento da indústria acha um ponto importante, uma 211 

contribuição do setor que é a progressividade dos preços da cobrança e que eles sejam distribuídos nos 4 212 

primeiros anos progressivamente e que essa progressividade esteja atrelada às metas. As metas que são 213 

relacionadas principalmente a aplicação dos recursos que por experiência em outros comitês sabemos que 214 

os recursos não são satisfatoriamente aplicados, poderia ter um recurso maior aplicado e ele acaba ficando 215 

em caixa. E também fazer essa aplicação na forma de financiamento de maneira que o setor privado 216 
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também tenha acesso aos recursos, porque na forma atual o setor privado é excluído da possibilidade de 217 

utilizar o recurso da cobrança para também promover ações no sentido de melhoria da qualidade e 218 

quantidade da água na bacia. Outra questão que Luiz Cláudio levantou foi sobre a apresentação da nota 219 

técnica, ele aponta outra interpretação a respeito dos gráficos em colunas dos cenários e da linha de 220 

custeio da agência. Segundo ele o processo poderia ser construído de forma diferente, pois a linha de 221 

custeio da agência já veio pronta, assim a análise do gráfico fica muito simplificada. Ele solicita que seja 222 

feita uma análise mais completa dos cenários. A senhora Elisa Costa agradeceu a contribuição de Luiz 223 

Cláudio e passou a palavra ao Senhor Afonso Bretas (Sindicato Rural de Governador Valadares). Afonso 224 

Bretas lembrou a proposição que o setor agropecuário fez de pagar 40 vezes menos do que se cobraria do 225 

setor industrial e apresentou argumentos para tal proposta. Em sua fala Afonso disse que o Comitê do Rio 226 

São Francisco já adotou essa proporção. Isso porque os produtores rurais já estão sobrecarregados de 227 

imposições do governo, já possuem 20% da área prevista para a reserva legal e precisam possuir as APP’s 228 

(Área de Preservação Permanente). Apontou também que o vale do rio Doce não tem topografia favorável 229 

para uma produção agropecuária mais favorável e lucrativa, segundo ele cada vez cobra-se mais do 230 

produtor rural. Afonso pediu a todos que quando houver uma votação parassem para pensar e se 231 

lembrassem de todos os fatores que já sobrecarregam o produtor rural. A senhora Elisa Costa perguntou se 232 

mais alguém gostaria de se manifestar e Edson Valgas (CENIBRA) solicitou a palavra. Disse que iria 233 

reforçar a fala de Luiz Cláudio (VALE) e afirmou que a CENIBRA ficou bastante surpresa quando recebeu a 234 

nota técnica, uma vez que se reuniu com a ArcellorMittal e Usiminas logo após a reunião que tiveram em 235 

Valadares, mas que essa foi apenas a primeira discussão, e, portanto ela não deveria ser considerada para 236 

constar em nota técnica. Segundo Edson ainda haverá discussões em janeiro para amadurecer e evoluir os 237 

cenários, pois são diversas empresas cada uma com uma particularidade. Ele afirmou que Cenibra achou 238 

desnecessário ser citada em nota técnica porque expôs a empresa para toda a bacia e essa exposição 239 

pode levar a algum tipo de interpretação mal feita sobre a CENIBRA. Além disso, registrou que a empresa 240 

não é contra a cobrança. Giovanna Guimarães (APRAPUHA) EM SUA FALA reforçou o que o Afonso falou 241 

em nome dos produtores rurais atingidos pelas hidrelétricas.   Disse que além de todos esses ônus eles 242 

estão sofrendo  está o de  ter que arcar com ações de tratamento de água em suas propriedades então são 243 

mais despesas com bombas e com esses tratamentos que eles não tinham antes com a degradação 244 

ambiental do entorno com as limitações de suas propriedades e algumas ficando até inviáveis, sem 245 

condições deles terem as atividades econômicas que tinham antes sem receber as compensações e 246 

indenizações de todos esses danos, então a situação destes produtores rurais é realmente muito difícil, é a 247 

mais difícil de todos esses setores atingidos e com um ônus mais pesado ainda para os atingidos pelas 248 

usinas hidrelétricas. Em seguida o senhor Jefferson Salomão (Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha) 249 

reforçou a fala do senhor Afonso Bretas.  Ele afirmou que os produtores rurais são mal vistos pela 250 

sociedade e que é importante que se esclareça que em nossa região o eles já têm responsabilidades com 251 

as nascentes que são ligadas às APP’s e estão sujeitos ao fator climático que influência no resultado da 252 



 

 

Aprovada em 31 de março de 2011 
 

8 

 

produção. Jefferson disse que os produtores rurais querem contribuir, mas com valores dentro das 253 

possibilidades dos produtores. Ele ainda pediu a todos que refletissem sobre tudo isso, pois a participação 254 

deles é e vai continuar sendo fundamental, mas eles precisam sobreviver. A senhora Elisa Costa encerrou 255 

as manifestações inicias e considerou que é a primeira vez que o debate sobre esses modelos 256 

especialmente da Cobrança estão vindo à plenária. Ela explicou que eles estão sendo preparados nas 257 

Câmaras Técnicas e nas oficinas para agora virem à plenária. Colocou que hoje não é uma plenária 258 

deliberativa é uma plenária de escuta e debates porque somente em março serão definidas as propostas. 259 

Em seguida a senhora Elisa Costa passou a palavra ao Sr. Patrick Thomas (ANA). Patrick começou sua fala 260 

respondendo ao questionamento do Sr. Luiz Cláudio (VALE) sobre a metodologia e as premissas que foram 261 

adotadas na elaboração da nota técnica. Luiz Cláudio demonstrou um desacordo do setor industrial com a 262 

premissa da vinculação adotada foi entre Cobrança e Plano de Bacia. Patrick afirmou que o Plano de Bacia 263 

foi aprovado recentemente e que ele tem um programa de investimentos e a Cobrança, segundo a lei, tem 264 

como um dos objetivos financiar o plano de bacia. Então, essa vinculação entre Cobrança e Plano foi dada 265 

pela legislação. Agora, quanto ela vai financiar é uma decisão que os membros do comitê vão decidir. 266 

Hipoteticamente poderia até se pensar que a Cobrança teria que financiar o Plano todo e não buscar 267 

recursos no orçamento público, o Plano inteirinho, os R$1,3 bilhões, seriam financiados pela Cobrança. Foi 268 

feita uma simulação e sabemos que existem recursos públicos disponíveis que serão alocados 269 

provavelmente na bacia. Então, foi feito um levantamento, que vai ser interessante para a própria agência, 270 

para depois dar continuidade. Levantamos para cada programa do plano quais são os órgãos, ministérios 271 

das cidades, ministério da integração, por exemplo, e qual é a ação específica e quem é o responsável. A 272 

agência como apoio técnico e diretoria do comitê como apoio político vão fazer uma gestão para trazer o 273 

recurso para a bacia. Então, esta foi a idéia, de mapear o que existe e abater o que existe do que está 274 

previsto no Plano. Vai sobrar um déficit, é um termo, mas podia ser vai sobrar uma diferença ou vai faltar 275 

recursos e assim é o comitê que decidirá se vai pagar uma parte da conta ou toda essa conta que tá 276 

faltando. A decisão é do Comitê e a premissa de vincular Plano com Cobrança ou Cobrança ao Plano é uma 277 

imposição legal. Patrick também apontou um documento que sobre o modelo nacional de gestão de 278 

recursos hídricos, a posição do setor mineral na visão do IBRAM que deixa muito clara essa visão que está 279 

alinhada com a visão da Nota Técnica. No documento diz que sobre a motivação para a cobrança que o 280 

mais adequado é que ela seja resultado de planejamento e que os valores arrecadados sejam destinados 281 

exclusivamente à bacia. Nisso estamos todos de acordo. Diz ainda, que o mais importante é que a cobrança 282 

esteja vinculada a intervenções estruturais e não estruturais aprovadas para a respectiva bacia, sendo que 283 

sua aplicação seja destinada ao Plano de Recursos Hídricos, ou seja, está aqui a vinculação da cobrança 284 

às ações estruturais e não estruturais do plano, então, essa é a posição do IBRAM institucional. Assim a 285 

premissa de vincular Cobrança ao Plano está na lei e é um entendimento de todos. A questão é quanto que 286 

a cobrança vai pagar desse todo, mas essa é uma decisão que cabe ao comitê, pode ser tudo, pode ser 287 

uma parte, pode ser uma parte de 7%, 10%, 15%, pode ser progressiva. Isso o comitê discute, então outra 288 
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coisa importante de deixar claro é que não estamos trazendo aqui uma posição sobre qual deve ser o 289 

cenário. Tem várias opções e quanto mais opções tiver, melhor para o comitê decidir. Na sequência 290 

respondendo à questão da citação nos cenários 4 e 5 da CENIBRA e da FIEMG, Patrick afirmou que é um 291 

processo que está em construção. Haverá novas reuniões nos comitês no período de dezembro a fevereiro 292 

e é possível até que surjam novos cenários, assim este trabalho não é um trabalho acabado, é um trabalho 293 

que está em evolução, surgindo novos cenários eles serão acrescentados. Caso surja uma nova proposta 294 

da FIEMG ela será incorporada também, então, isso está em construção. Mesmo que a posição da indústria 295 

não seja aquela que está no cenário 4 ou 5 a existência deles contribui para o debate, são mais cenários 296 

para o comitê poder avaliar e discutir. Mesmo que se tire os nomes FIEMG e Indústria, ele contribui para a 297 

discussão. Quanto mais, melhor; cada opção o comitê tem que avaliar. E quanto à citação nominal que 298 

Edson Valgas (CENIBRA) colocou, houve depois da reunião o relatório que foi encaminhado aos 299 

participantes e na reunião do GTAI, que aconteceu em Aimorés, nós perguntamos se aquele relatório era 300 

público e foi dito que era público, então, foi reunido no relatório do GTAI, que foi encaminhado a todos os 301 

membros. Podemos deixar apenas como cenário 4, que foi proposto durante as reuniões durante as 302 

discussões, sem citar explicitamente o nome da empresa, já que vocês entendem que isso pode trazer 303 

algum tipo de problema então a gente pode tirar isso, não tem problema nenhum. Será feita uma nova 304 

versão ao fim dessas discussões e podemos fazer esse aperfeiçoamento. E para fechar a questão da 305 

sustentabilidade que o Luiz Cláudio (VALE) colocou que a linha do limite da agência é uma linha pronta e 306 

que a gente não deve discutir a partir daí. Patrick afirmou que a discussão é o que eu quero fazer na bacia, 307 

o que eu quero financiar do plano e quanto eu preciso de recursos. Essa análise é feita, porque quando 308 

chegar ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos os conselheiros vão questionar se esse montante é 309 

suficiente para viabilizar a agência. Eles vão perguntar isso, porque é uma questão que está na legislação, 310 

que a Cobrança tem que dar sustentabilidade para a agência. Não podemos ser irresponsáveis de sugerir 311 

ao Comitê um cenário e quando chegar ao Conselho Nacional ele não ser aprovado porque não dá 312 

sustentabilidade para a agência. Patrick termina dizendo que buscou responder aos questionamentos 313 

acrescentando alguns comentários que julgou necessários.  A Sra. Elisa Costa passa para o item 3 da pauta 314 

que discute a personalidade jurídica da agência e a apresentação da minuta do edital para entidade 315 

delegatária. O Sr. Nelson Freitas, Gerente de Gestão de Recursos Hídricos da ANA, saudou os membros do 316 

comitê e pediu ao Sr. Ney Murtha que fizesse uma contextualização da situação da agência, Ney Murtha 317 

lembrou que o assunto já foi profundamente estudado e analisado em reuniões e oficinas ao longo do ano e 318 

que parece haver um consenso entre os membros de que a agência de bacia deva ser uma entidade 319 

delegatária, mas que oficialmente a opção de consórcio público ainda não foi descartada. A opção de 320 

entidade delegatária foi discutida no dia anterior pela diretoria do comitê e esta entende que mesmo 321 

havendo consenso na escolha por entidade delegatária é necessário pensar na premissa da 322 

sustentabilidade da agência. O Sr. Nelson Freitas retoma a palavra e coloca que devido à grande tendência 323 

que foi percebida na última oficina em Colatina o edital trata da possibilidade da entidade delegatária. 324 
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Nelson apresenta uma versão preliminar do edital, que já recebeu algumas contribuições na reunião do 325 

GTAI que aconteceu em Aimorés, e outras que foram enviadas via e-mail. O edital tem uma estrutura de 10 326 

capítulos ele é público e em conjunto com os 10 comitês. Nelson leu os principais pontos de cada capítulo 327 

do edital e as competências que devem ter os profissionais que vão compor a agência e discute com os 328 

membros do comitê. Ele apontou uma questão do edital já o Espírito Santo ainda não tem regulamentada a 329 

Cobrança e, por isso, vão demorar um pouco mais para começarem a pagar. Assim, Nelson sugeriu que 330 

enquanto não estiver regulamentada a Cobrança no Espírito Santo as atribuições da entidade relativas aos 331 

comitês estaduais capixabas ficarão restritas àquelas cujo escopo não dependa da referida 332 

regulamentação. Não há impedimento que o CBH acolha a Agência a ser escolhida nesse processo para 333 

desempenhar nesse período até que se regulamente a Cobrança o papel de secretaria executiva. A Sra. 334 

Elisa Costa, em nome da diretoria do comitê, sugeriu um prazo de até o dia 15 de fevereiro para todos os 335 

participantes do Comitê se manifestarem com sugestões sobre a proposta do edital e a diretoria 336 

posteriormente faria uma sistematização das propostas. Assim, em março essa sistematização seria 337 

enviada ao Comitê para que o edital possa ser apreciado e deliberado na reunião plenária de março. O Sr. 338 

Luiz Cláudio (VALE) sugeriu que a CTIL fosse incluída nessa sistematização. A Sra. Elisa Costa passou a 339 

palavra para o presidente do CBH-Doce, Sr. Leonardo Deptulski. O presidente falou da intenção de criar 340 

uma Câmara Técnica de Integração como resultado do trabalho realizado pelo GTAI. Em seguida convidou 341 

o Sr. Ney Murtha para uma exposição técnica sobre os trabalhos do GTAI. Ney Murtha explicou o porque da 342 

necessidade de criação da CTI e em seguida leu a deliberação que foi colocada em votação e leu também o 343 

parecer da CTIL a respeito. O presidente Leonardo Deptulski abriu para intervenções dos membros. Luiz 344 

Cláudio (VALE) questionou se o parecer foi após a reunião da CTIL. Ney Murtha esclarece a Luiz Cláudio 345 

que a última reunião da CTIL aconteceu em Colatina e que a Andréia, presidente da CTIL, consultou os 346 

membros dessa Câmara Técnica por e-mail e telefone. A Sra. Elisa Costa averiguou se mais algum membro 347 

gostaria de fazer algum questionamento ou acrescentar algo, como ninguém se manifestou ela perguntou 348 

se o comitê estava pronto para deliberar. Assim, por unanimidade, foi aprovada a Deliberação  Nº 25, que 349 

estabelece prazo para implantação da Câmara Técnica de Integração e dá outras providências (ANEXO II). 350 

Em seguida a Sra. Elisa Costa passou a palavra para o Sr. Ney Murtha para as discussões do cronograma 351 

para aprovação pelo CBH-Doce da Agência e Cobrança. Este informou aos Membros que o GTAI se reuniu, 352 

buscou todas as contribuições que foram debatidas nas cinco oficinas e com este material a ANA produziu 353 

uma Nota Técnica que consolidou todas as propostas e cenários discutidos. Em respeito a uma proposta 354 

dos Usuários, reunidos no IBRAM em Belo Horizonte, o GTAI achou por bem estender o prazo para 355 

deliberações, que inicialmente estava previsto para hoje (16 de dezembro de 2010), até fevereiro do 356 

próximo ano, onde o GTAI se reunirá após uma rodada de reuniões em todos os CBHs estaduais, e 357 

receberá as contribuições temáticas e setoriais. Nesta reunião o GTAI elaborará minutas de deliberação, 358 

que serão remetidas à CTIL do Doce, que analisará sob suas competências, encaminhando ao Plenário do 359 

CBH-Doce em março de 2011. A previsão é que nesta Plenária sejam deliberados sobre os mecanismos e 360 
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valores de Cobrança e a personalidade jurídica da Agência de Bacia. Caso seja esse o ocorrido, os 361 

próximos passos são a seleção da entidade delegatária, indicação para o Conselho Nacional de Recursos 362 

Hídricos e homologação. Portanto o cronograma apresentado prevê o início da Cobrança para setembro de 363 

2011. Em seguida a Sra. Elisa Costa perguntou se alguém gostaria de fazer algum questionamento. Como 364 

não houve manifestação, o Cronograma foi aprovado. Dando seguimento, passou-se à aprovação do 365 

Planejamento de Atividades (ANEXO I). Houve modificação nas reuniões plenárias, onde se retirou a 366 

plenária que estava prevista para fevereiro, ficando em março, e na data da eleição da nova Diretoria do 367 

CBH-Doce, ficando para também para março. Foi apresentada ainda uma proposta de Comissão Eleitoral, 368 

formada por seis pessoas, um representante de cada órgão gestor e um de cada segmento do Comitê. 369 

Após a apresentação abriu para considerações do Plenário tendo sido aprovada. A indicação dos 370 

representantes dos órgãos gestores na comissão eleitoral ficou para que cada instituição fizesse depois. 371 

Para os representantes dos usuários, sociedade civil e poder público ficou da seguinte forma: Patrícia Sena 372 

(FIEMG), representante dos usuários; Gilse Olinda Moreira Barbieri (Prefeitura de Colatina-ES), 373 

representante do Poder Público, o segmento sociedade civil deve indicar futuramente. Continuando com a 374 

pauta, o representante do SAAE de Itabira-MG, Sr. Dartison  apresentou o Projeto Mãe D’água que ganhou 375 

em primeiro lugar na Chamada Pública para Seleção de Práticas Inovadoras em Revitalização de Bacias 376 

Hidrográficas. Ao final de sua apresentação enfatizou a importância dos recursos da Cobrança para apoiar 377 

iniciativas como essa, sendo aplaudido por todos. Nada mais havendo, o Presidente do CBH-DOCE, 378 

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a sessão, e, concluídos os trabalhos propostos, eu, 379 

Elisa Maria Costa, lavrei a presente ata por mim firmada. Governador Valadares, dezesseis de dezembro de 380 

dois mil e dez. 381 

Presenças: Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Estadual:  Maria da Penha 382 

Carvalho (SEPLAG); Robspierre Ferraz de Sousa (EMATER); Representantes Titulares e Suplentes do 383 

Poder Público Municipal: Leonardo Deptulski (PM Colatina-ES); Eliomar Rocha de Oliveira (PM 384 

Mantenópolis-ES); Joseane Viola Coelho (PM Baixo Guandu-ES); André José Penna (PM Caratinga – MG); 385 

Edson Soares Leite Junior (PM – Ponte Nova- MG); José Alexandre Fonseca (PM Rio Doce-MG); Tânia 386 

Maria Duarte (Cisab Zona da Mata); Leila Gomes de Almeida (PM de São João do Jacuri- MG); Giordani 387 

Leandro (PM Coronel Fabriciano-MG); Vongton Batista de Amorim (PM Aimorés-MG); Elisa Maria Costa 388 

(PM de Governador Valadares-MG); Arnaldo Edgard Lage da Silva (PM de Itabira – MG); Representantes 389 

Titulares e Suplentes do Setor de Abastecimento Urbano: Karina Luna Moura (CESAN); Valdete Soares 390 

Santos Gomes (SAAE Baixo Guandu-ES);  Lucas Henrique Caser Venturim (SANEAR); Edson de Oliveira 391 

Azevedo (SAAE de Governador Valadares-MG); José Orlando Junqueira Mafra (SAAE de Guanhães-MG); 392 

José Luiz Pereira Corrêa (SAAE Viçosa-MG); Valter Batista de Almeida (SAAE Lajinha-MG); 393 

Representantes Titulares e Suplentes do Setor de Indústria e Mineração: João Lages Neto (FIBRIA); 394 

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (VALE); Leonardo Mitre Alvim de Castro (ANGLO FERROUS BRAZIL); 395 
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Patrícia Sena Coelho (FIEMG); Representantes Titulares e Suplentes do setor de Irrigação e uso 396 

Agropecuário: Guilherme Ribeiro Giuberti (Sítio Barra do Paraíso - ES); Afonso Luiz Bretas (Sindicato 397 

Rural de Governador Valadares-MG); Jefferson Salomão Fadlallah (Sindicato dos Produtores Rurais de 398 

Lajinha – MG); Roberto Cezar de Almeida (FAEMG); Representantes Titulares e Suplentes do Setor 399 

Hidroeletricidade: Mário Augusto Cintra Ramos (Guanhães Energia S/A); Representantes Titulares e 400 

Suplentes de Organizações Civis: Marcelino Mendonça de Aquino (Associação Beija Flor da Comunidade 401 

do Rio Manhuaçu e Afluentes); Ana Paula Alves Bissoli (Consórcio do Rio Guandu – ES); Representantes 402 

Titulares e Suplentes das Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa:  Marco Antonio de Carvalho 403 

(IFES – Colatina); Márcio de Souza Grossi (ASPEA); Waleska Bretas Armond Mendes (UNIVALE); 404 

Representantes Titulares e Suplentes das  Organizações Não Governamentais: Daniel Pereira de 405 

Araújo (Instituto Álvaro Aguirre); Joema Gonçalves de Alvarenga (Instituto Pró-Rio Doce); Giovanna 406 

Guimarães de Menezes (APRAPUHA). 407 

Convidados: Débora Oliveira (IGAM); Patrick Thomas (ANA); Carolina Carvalho; João Alves (CBH- 408 

Caratinga); Daniele Gomes (FIEMG); Einer Andrade Filho (CAT); Teresa Silva Dias (EMEF); Marluci 409 

Pancieri Noventa (EMEF); Daniela Dal-bó (EMEF); Talita dos Santos Feitosa (EMEF); Maicon Roberto (PM 410 

de Colatina); Yasmin de Souza; Monisa Barone Araújo (EMEF); Ester Marim (EMEF); Ângela Maira  411 

(EEEFM); Janice Machado (EEEFM); Arthur Frederico Costa (EMEF); Maria do Carmo Frederico (EMEF); 412 

Victor de Almeida (EMEF); Jaime Luiz Goldner (EMEF); Vinícius Barros (EMEF); Jhennifer Monike (Escola 413 

José Frochett); Joelson Velloso (EMEF); Jackson Guasti (PM Colatina); Fábio Brasileiro (PM – Governador 414 

Valadares); Maria Valdirene Brumatti (EMEF); Gilse Olinda Moreira (PM Colatina); Jancy Rômulo Vargas 415 

(Consórcio Rio Guandu); Lucilia Silva Moraes (PM de Coronel Fabriciano); Feudo (EMEF); Poliana Silva de 416 

Oliveira (EMEF); Daiany Gomes Mesquita (EMEF); Arleida Lemke (EMEF); Matheus Jadjestri (EMEF); 417 

Adrielly da Costa Teixeira (EMEF); Luciana Affonso (EMEF); Cláudio Roberto (Unipac). 418 

Justificaram ausência: Maria Emilia Brumat (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina); Franklin 419 

Otávio Mendonça (Copasa); Odilon Machado Neto (Arcelormittal); Demetrius David das Silva (UFV); Thiago 420 

Henrique Fiorott (Funai); Eduardo Figueiredo (Usiminas); Cleide Izabel Pedrosa (IGAM); Maria Célia Gama 421 

Peres (Brascan); Danilo Augusto Santos ( MMA); Ana Cristina Monteiro (MMA); Albino Junior Batista 422 

(Copasa Caratinga); Márcia Roig Sperb (Energest S.A); Adele Meire Rodrigues (IEF); Adenilson Antonio 423 

Moreira (Saae Mariana); Elio de Assis Vieira (SAAE Itabira). 424 

 425 

Governador Valadares, 16 de dezembro de 2010. 426 

 427 

 428 

 429 

LEONARDO DEPTULSKI 430 

Presidente do CBH-Doce 431 
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ANEXO I 
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Inclusão da Bacia do Rio Doce no Programa de Revitalização

Inclusão de Previsão Orçamentária para implementação do PIRH

Campanha de Retificação, Ratificação e Cadastramento de Usuários

Eleição da nova Diretoria do CBH-Doce

Indicar ao CNRH entidade para exercer funções de Agência

Implementação do Pacto das Águas

Renovação das Câmaras Técnicas e Capacitação de membros

Encontro Bienal de CBHs na Bacia do Rio Doce

Implementação da Agência

Discussão sobre modelo de Comitê de Integração

Seminário de Cheias

Acompanhar implementação do Edital 48 CT-Hidro

Implementação do Plano de Comunicação

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES 2011 CBH-DOCE

Ação

Reuniões Plenárias

Aprovação de Estrutura, Normas e Modelo de Agência

Aprovação de Mecanismos e Valores de Cobrança

Implementação da Câmara Técnica de Integração

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aprovada em 31 de março de 2011 
 

15 

 

Decreto de 25 de janeiro de 2002 

ANEXO II 

 

DELIBERAÇÃO Nº 25 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 

 

Estabelece prazo para implantação da 
Câmara Técnica de Integração e dá outras 
providências.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-Doce, no uso de suas atribuições, 
definidas por lei e demais normas complementares, notadamente a lei 9.433, de 1997 e a 
lei 9.984 de 2000, considerando o disposto no Art. 30 de seu Regimento Interno e no 
parágrafo 4º da Cláusula Segunda do Acordo de Cooperação Técnica para Gestão 
Integrada das Águas na Bacia Hidrográfica do Rio Doce DELIBERA: 

Art. 1º. Fica definido como prazo máximo para criação e instalação, no âmbito do CBH-
Doce, da Câmara Técnica de Integração o mês de março de 2011. 

Parágrafo Único - Até que seja instalada a Câmara Técnica de Integração, a Câmara 
Técnica Institucional e Legal - CTIL se encarregará de discutir e encaminhar ao Plenário 
do CBH-Doce temas emanados do Grupo Técnico de Articulação Institucional - GTAI 
relativos à Cobrança e Agência de Água.  

Art. 2º. A Diretoria do CBH-Doce encaminhará à deliberação do Plenário uma proposta de 
composição, atribuições e regras de funcionamento desta Câmara Técnica. 

Art. 3º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Governador Valadares, 16 de dezembro de 2010. 

LEONARDO DEPTULSKI 

Presidente do CBH-Doce 

 

ELISA MARIA COSTA 

Secretária do CBH-Doce 


