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

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

Valadares/MG, teve início a 14ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A 3 

cerimonialista 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. 5 

Roberto Cezar de Almeida (2º Vice-Presidente do CBH-Doce); o Sr. Rodrigo Flecha Ferreira Alves 6 

(Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas – ANA), 7 

que nesta reunião representa o Sr. José Machado, Diretor-Presidente da ANA; o Sr. Fábio Ahnert 8 

(Diretor de Recursos Hídricos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA); 9 

a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo (Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão de Águas - 10 

IGAM) e o Sr. Márley Caetano de Mendonça (Gerente de Apoio ao Conselho Nacional de 11 

Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente – MMA). Registrou e agradeceu a presença dos 12 

representantes dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos Rios: Piranga (MG), Piracicaba (MG), 13 

Santo Antônio (MG), Caratinga (MG), Manhuaçu (MG), Santa Maria do Doce (ES), Guandu (ES) e 14 

São José (ES). Em seguida, passou a palavra à Sra. Joema Gonçalves para a abertura dos 15 

trabalhos. A 1ª Vice Presidente do CBH-Doce saudou os presentes, externou sua expectativa com 16 

relação à conclusão e entrega do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 17 

Rio Doce (PIRH-Doce) nesta reunião, enalteceu o trabalho realizado pelas Câmaras Técnicas do 18 

CBH-Doce: Câmara Técnica do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 19 

(CTPlano), Câmara Técnica de Capacitação e Informação (CTCI), Câmara Técnica de Gestão das 20 

Cheias (CTGC) e Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) e pelos Grupos Técnicos criados 21 

com o escopo de analisar os temas alusivos ao Enquadramento, Outorga, Cobrança e Agência no 22 

decorrer de 2009, destacou a formação no CBH-Doce de uma diretoria colegiada, composta por 23 

representantes dos três segmentos: Poder Público, Sociedade Civil e Usuários, ressaltou a 24 

importância do Comitê envolver as Prefeituras Municipais pertencentes à Bacia, juntamente com 25 

seus Planos Diretores Municipais e suas Defesas Civis, no trabalho conjunto em prol da Bacia, e 26 

desejou um bom dia a todos. Em seguida, franqueou a palavra aos membros da mesa, que a 27 

usaram na seguinte ordem: Sr. Roberto Cezar, que cumprimentou os presentes e desejou um bom 28 

trabalho a todos; Sr. Rodrigo Flecha, que fez referência aos sete anos de criação do CBH-Doce, 29 

afirmando que o Comitê é um exemplo de pioneirismo na construção de um Plano Integrado e dos 30 

Planos de Ação e no trabalho célere na construção de uma gestão integrada das águas da Bacia 31 

do Rio Doce constituída pela participação dos Órgãos Gestores e dos dez comitês existentes na 32 

Bacia, reafirmou o apoio irrestrito da ANA ao Comitê e desejou um bom trabalho a todos; Sr. Fábio 33 

Ahnert, que comentou sobre o sistema de gestão da Bacia do Rio Doce, enalteceu a instalação e 34 
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estruturação dos comitês de rios afluentes na Bacia do Rio Doce, a estrutura, integração e 35 

envolvimento dos órgãos gestores dos recursos hídricos na Bacia, o começo das discussões no 36 

âmbito do Comitê do modelo de agência e implementação do instrumento da cobrança pelo uso de 37 

recursos hídricos, ressaltou a importância do PIRH-Doce, agradeceu a participação dos presentes 38 

na reunião e desejou a todos um bom trabalho; Sra. Cleide Pedrosa, que justificou a ausência do 39 

Sr. José Carlos Carvalho (Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 40 

– MG), informando que o mesmo encontrava-se reunido com o Sr. Governador de Minas Gerais 41 

para a assinatura do decreto que regulamenta o FHIDRO – Fundo de Recuperação, Proteção de 42 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, em que 7,5% 43 

desses recursos serão destinados ao custeio dos comitês de bacia de MG, mencionou o constante 44 

processo de amadurecimento observado nos comitês, externou sua expectativa quanto à iminente 45 

implantação de todos os instrumentos de gestão na Bacia do Rio Doce e finalizou desejando a 46 

todos uma excelente reunião; Sr. Márley Caetano, que cumprimentou os membros da mesa e o 47 

plenário, ressaltou o trabalho conjunto dos órgãos gestores, comitês afluentes e CBH-Doce na 48 

construção do PIRH-Doce, a importância de se estabelecer um convênio de integração entre os 49 

comitês com atuação na Bacia do Rio Doce e parabenizou a todos que contribuíram de alguma 50 

forma para a concretização deste momento de entrega do Plano. Em seguida, foi franqueada a 51 

palavra à Secretária do CBH-Doce, Sra. Elisa Costa, que saudou os membros do CBH-Doce 52 

presentes, os membros da mesa e os representantes e membros dos Comitês Afluentes, justificou 53 

o atraso momentâneo do Presidente do CBH-Doce, Sr. Leonardo Deptulski, fez uma breve reflexão 54 

sobre os sete anos do CBH-Doce, destacando que este período foi fundamental para uma 55 

construção coletiva, democrática, participativa e responsável do Comitê da Bacia Hidrográfica do 56 

Rio Doce, falou sobre a importância de se construir um convênio de integração para que seja 57 

possível em 2011 a instalação da agência de bacia e o estabelecimento de critérios de cobrança 58 

que tragam recursos para a Bacia. Procedeu-se o desfazimento da mesa, com permanência 59 

somente dos membros da diretoria do CBH-Doce. A Secretária Executiva prosseguiu, anunciando 60 

a pauta do dia: 1º) Aprovação da Ata da Décima Reunião Extraordinária do CBH-Doce realizada no 61 

dia 29 de outubro de 2009, em Governador Valadares-MG; 2º) Manifestação dos comitês com 62 

atuação na bacia do Doce; 3º) Apreciação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do 63 

Doce – PIRH-Doce; 4º) Assinatura do Convênio de Integração entre ANA, IGAM, IEMA e CBHs 64 

com atuação na bacia do Doce; 5º) Apreciação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho: a) 65 

CTPlano: GT Outorga e GT Enquadramento, b) CTIL: GT Cobrança e Agência; 6º) 66 

Encaminhamentos da 2ª Oficina de Trabalho sobre Cobrança e Agência; e 7º) Assuntos gerais. 67 

Solicitou à Plenária manifestação sobre a Ata da Décima Reunião Extraordinária do CBH-Doce, 68 
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realizada no dia 29 de outubro de 2009 em Governador Valadares, que foi aprovada por 69 

unanimidade. Sugeriu a inversão dos pontos de pauta 2 e 3, procedendo-se, assim, primeiramente 70 

à apresentação do PIRH-Doce e logo em seguida a manifestação dos Comitês com atuação na 71 

Bacia. Sugeriu, ainda, que os quatro primeiros pontos de pauta fossem deliberados na parte da 72 

manhã e os demais, na parte da tarde. O Sr. Marco Antônio Astolfi (FIEMG) solicitou que fosse 73 

dado conhecimento à Plenária sobre a manifestação do setor usuário (indústria) relativa ao Plano e 74 

à proposta de Convênio. A Sra. Andréia Carvalho (SEAMA) sugeriu que fosse estabelecido tempo 75 

máximo de fala nas manifestações do Plenário quanto ao Plano a ser apresentado nesta reunião. 76 

A Secretária Executiva propôs que inicialmente o Plano fosse apresentado e logo em seguida 77 

fosse ouvida a manifestação do setor usuário-indústria. Houve acordo na proposta e passou-se, 78 

então, a palavra ao Sr. Nelson Neto de Freitas, Coordenador do Grupo de Acompanhamento 79 

Técnico do PIRH-Doce (GAT), que informou aos presentes que seria feita uma apresentação pelo 80 

Sr. Alexandre Carvalho (Consórcio ECOPLAN/LUME), na sequência a Sra. Joema Gonçalves faria 81 

uma apresentação com o encaminhamento do GAT e que só após a conclusão destas seria aberto 82 

espaço para os debates. Em seguida, passou a palavra ao Sr. Alexandre Carvalho para proferir 83 

sua apresentação sobre os programas a serem desenvolvidos para o atendimento das metas 84 

previstas no Plano. Iniciou citando as questões referenciais do Plano: qualidade da água, 85 

disponibilidade de água, cheias, saneamento, áreas protegidas, gestão de recursos hídricos e 86 

PIRH-Doce, e o arranjo institucional. Prosseguiu explanando sobre o Programa de Saneamento da 87 

Bacia que tem como objetivo a redução do índice de DBO e coliformes fecais totais em 90% sobre 88 

a carga dos esgotos, sobre o Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos que 89 

tem como objetivo central a melhoria da qualidade da água, contemplando ações de planejamento, 90 

mapeamento, identificação, caracterização de processos erosivos, proposta de remediação de 91 

áreas degradadas e implantação de projetos-pilotos, sobre o Programa de Apoio ao Uso Racional 92 

da Água e controle de efluentes que deve ser implementado principalmente em pequenas e micro 93 

empresas, com apoio financeiro para tratamento de seus efluentes, sobre o Programa de 94 

Incremento e Disponibilidade Hídrica, melhoria e quantidade de água e redução de conflitos atuais 95 

e futuros, sobre o Programa de Incentivo ao Uso Racional da Água na Agricultura, com projetos de 96 

avaliação ambiental, mapeamento e identificação de áreas irrigadas através de visita a campo para 97 

verificação do consumo, do que está sendo plantado, de que tipo de sistema de irrigação está 98 

sendo utilizado e a eficiência desse sistema, e da consolidação da proposta de cobrança e 99 

penalização de usos ineficientes, sobre o Programa de Redução de Perdas no Abastecimento, 100 

sobre o Programa Produtor de Água que objetiva a melhoria da vazão mínima, o aumento de 101 

infiltração e de armazenamento e a retenção de escoamento superficial, sobre o Programa de 102 
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Convivências com as Cheias, sobre o Programa de Universalização do Saneamento, que tem 103 

como meta principal, viabilizar Planos Municipais de Saneamento em todos os municípios da 104 

bacia, planos que tratam de resíduos sólidos, de drenagem urbana, de tratamento de esgoto e é 105 

uma importante ferramenta de planejamento participativo da gestão do saneamento municipal, e a 106 

implantação de aterros sanitários e unidades de triagem em todas as sedes municipais da Bacia, 107 

sobre o Programa de Expansão do Saneamento Rural que tem como objetivo principal a melhoria 108 

da qualidade de vida no meio rural e a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica 109 

com a implantação de unidades hidro-sanitárias e da coleta e tratamento de esgoto para a 110 

população rural, sobre o Programa de Avaliação que visa sugerir áreas para serem implantadas 111 

unidades de conservação, sobre o Programa de Recomposição de APPs e Nascentes, sobre o 112 

Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementação da Gestão Integrada dos 113 

Recursos Hídricos na Bacia do Rio Doce, cujo objetivo é acompanhar a execução do P 114 

lano, sobre o Programa de Monitoramento dos Recursos Hídricos, qualidade e quantidade, sobre o 115 

Programa de Comunicação, o Programa de Educação Ambiental voltado para os recursos hídricos, 116 

e, ainda, sobre o Programa de Treinamento e Capacitação que é de fundamental importância para 117 

a implementação de ações na área de recursos hídricos. Em seguida, foi concedida a palavra à 118 

Sra. Joema Gonçalves para que apresentasse a manifestação do GAT sobre o Plano; informou 119 

que o Grupo foi criado através de portaria da ANA com representação dos dez comitês com 120 

atuação na Bacia do Rio Doce e dos Órgãos Gestores (ANA, IEMA e IGAM), destacou como 121 

principal função do Grupo o acompanhamento do processo de elaboração do PIRH-Doce, e como 122 

atribuições do GAT: acompanhar o desenvolvimento do trabalho de elaboração do Plano, analisar 123 

em cada uma de suas etapas o trabalho realizado e contribuir com os conhecimentos e 124 

experiências do Grupo para a elaboração integrada do plano, e agir como facilitador na obtenção 125 

de dados e informações nas diferentes esferas em que atuava; agradeceu aos representantes dos 126 

órgãos gestores no GAT: Nelson Freitas (ANA), Lílian Domingues e Célia Fróes (IGAM), Aline 127 

Keller e Mônica Amorim (IEMA); informou ao Plenário que na última reunião do GAT ficou 128 

acordado entre os órgãos gestores e o Consórcio Ecoplan/Lume a realização de mais uma reunião 129 

do Grupo no início de 2010 para as adequações e alterações que se fizerem necessárias ao Plano, 130 

e finalizou comunicando a decisão do Grupo em recomendar a aprovação do PIRH-Doce. A 131 

Secretária Executiva do CBH-Doce retomou a palavra para agradecer e enaltecer o trabalho 132 

realizado pelo GAT e perguntar ao Sr. Nelson Freitas a previsão de entrega do produto 133 

consolidado para apreciação e aprovação definitiva pelo Plenário. O Sr. Nelson Freitas informou 134 

que a entrega dos relatórios finais consolidados se dará entre a segunda quinzena de fevereiro e a 135 

primeira quinzena de março de 2010. A Secretária Executiva propôs que o prazo para a entrega 136 
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em referência fosse limitado ao final do mês de fevereiro de 2010 para que o Comitê tivesse tempo 137 

hábil para análise minuciosa do Plano, proposta que foi aceita pelo Grupo e pelo Consórcio. Foi 138 

dada oportunidade, então, ao Plenário para suas manifestações. O Sr. Paulo Célio, representando 139 

os seis comitês mineiros com atuação na bacia do rio Doce: Suaçuí, Caratinga, Piranga, 140 

Piracicaba, Santo Antônio e Manhuaçu, e a Sra. Gilse Olinda, representando os três comitês 141 

capixabas com atuação na bacia do rio Doce: Guandu, Santa Maria do Doce e São José 142 

expuseram ao Plenário que aguardarão o parecer final dos órgãos gestores sobre o Plano para 143 

então se manifestarem quanto à aprovação do documento, e solicitaram que fossem 144 

encaminhadas cópias do parecer em referência e da versão final do PIRH-Doce a todos os comitês 145 

afluentes para sua apreciação. Na sequência foi passada a palavra à Sra. Cleide Izabel que 146 

anunciou que há um consenso nos comitês mineiros quanto à aprovação do PIRH-Doce e do 147 

Plano de Ações como o seu Plano Diretor de Recursos Hídricos, mas que foi verificada a 148 

necessidade de alteração do artigo 2º da Deliberação Normativa do IGAM para resguardar a 149 

autonomia de cada comitê. O Sr. Paulo Teodoro (SEMAD) ressaltou a importância do Plano para a 150 

bacia. A Secretária Executiva retomou a palavra para fazer um agradecimento especial ao Sr. 151 

Paulo Teodoro pelo pioneirismo na idealização do Plano, pelo trabalho desenvolvido junto ao IGAM 152 

para angariar recursos para a contratação do Plano; agradeceu ao IEMA e ANA pela parceria 153 

firmada com o CBH-Doce; ao Sr. Paulo Maciel e Sr. Alexandre Carvalho, pelo trabalho 154 

desempenhado pelo Consórcio ECOPLAN/LUME na elaboração do Plano; e a todos que 155 

contribuíram de alguma forma para a concretização deste trabalho; comunicou que a reunião seria 156 

retomada às 14h e agradeceu a presença de todos. Às quatorze horas deu-se o reinício dos 157 

trabalhos. A Secretária Executiva informou ao Plenário que o setor usuário encaminhou à Diretoria 158 

do CBH-Doce uma manifestação com relação ao PIRH-Doce e ao Convênio de Integração, e 159 

sugeriu que o representante do setor fizesse a leitura do documento encaminhado e apresentasse 160 

suas considerações acerca do mesmo. Passou-se, então, a palavra ao Sr. Marco Antônio Astolfi 161 

(FIEMG), que expôs a visão do setor usuário quanto à necessidade de uma maior discussão e 162 

internalização dos programas de ações e metas propostos no PIRH-Doce, nos comitês de bacia 163 

hidrográfica dos rios estaduais, antes de sua aprovação, como seus respectivos planos de bacia e 164 

dessa forma concretizar o caráter integrador desse instrumento, rejeitando, assim, a aprovação ad 165 

referendum das plenárias estaduais, em especial no que se refere aos respectivos Planos de 166 

Ações de Recursos Hídricos (PARHs); defendeu a necessidade de uma análise mais cuidadosa 167 

com relação às simulações de cobrança e proposições de personalidades jurídicas para a agência 168 

ou entidade delegatária, o que requer, portanto, maior prazo para a sua aprovação; e manifestou-169 

se favoravelmente à apreciação e aprovação do PIRH-Doce, como um Plano de Bacia do Rio 170 
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Doce, com seu diagnóstico, prognóstico e programas de ações e metas conforme apresentados. O 171 

Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous) se manifestou ratificando os apontamentos feitos pelo Sr. 172 

Marco Antônio quanto ao PIRH-Doce. Em seguida, passou-se a palavra ao Sr. Ney Murtha (ANA) 173 

para a apresentação da proposta de Convênio de Integração entre ANA, IGAM, IEMA e CBHs com 174 

atuação na bacia do Doce. Iniciou, afirmando que o principal objetivo do convênio de integração 175 

proposto é implementar aquilo que está planejado no PIRH-Doce; salientou que a proposta de 176 

Convênio foi amplamente divulgada na bacia e que foram enviadas cópias da proposta em 177 

referência para todos os membros do CBH Doce, leu a íntegra do documento e explanou sobre 178 

seu objeto, plano de metas, atribuições dos signatários, vigência, hipóteses de denúncia e sobre a 179 

criação de um Grupo Técnico de Articulação Institucional (GTAI), sugerindo que este seja 180 

coordenado por um representante do comitê do Doce. O Presidente do CBH-Doce, Sr. Leonardo 181 

Deptulski, tomou assento à mesa e cumprimentou o Plenário. Em seguida, a palavra foi 182 

franqueada ao Sr. Luiz Cláudio Figueiredo (VALE) para apresentar a manifestação do setor usuário 183 

quanto à proposta de Convênio de Integração. Iniciou afirmando que após a realização de uma 184 

consulta jurídica concluiu-se que convênio não é o ato mais adequado para assinatura dos comitês 185 

de bacias hidrográficas, entidades sem personalidade jurídica, por não haver possibilidade de 186 

imposição de penalidades para o caso de descumprimento e impedimento na execução das ações 187 

decorrentes a serem realizadas por meio de instrumentos específicos; argumentou, ainda, que a 188 

maior parte dos comitês de bacia hidrográfica do rio Doce não realizou Deliberação específica, em 189 

reunião com quorum legal, conforme previsto em seus regimentos internos, autorizando o seu 190 

presidente à assinatura do referido termo, como seu representante legal; e finalizou propondo a 191 

alteração do Convênio de Integração entre ANA, IGAM, IEMA e CBHs com atuação na bacia do 192 

Doce, para um Termo de Cooperação Técnica, em que o objeto seja o apoio técnico por parte dos 193 

órgãos gestores de recursos hídricos aos Comitês de Bacia no processo de implementação dos 194 

instrumentos de gestão de recursos hídricos, a elaboração e aprovação por cada Comitê de Bacia, 195 

em suas respectivas plenárias, de deliberação específica que autorize seu presidente à assinatura 196 

do Termo de Cooperação proposto, e a revisão do cronograma previsto na proposta de convênio. 197 

O Sr. Fábio Ahnert (IEMA) manifestou seu apoio à criação de um grupo formado por um 198 

representante de cada comitê afluente, um representante do comitê do CBH-Doce e um 199 

representante de cada órgão gestor para o acompanhamento da execução do Convênio. O Sr. 200 

Paulo Teodoro (SEMAD) sugeriu a substituição do Convênio pela formalização de um pacto. O Sr. 201 

Patrick Palassi (CBH São José) informou que nas reuniões do CBH São José ainda não foram 202 

discutidos os planos de metas de ação previstos no Plano nem a proposta do Convênio de 203 

Integração, não estando apto, assim, a se manifestar sobre o Convênio proposto. A Sra. Gilse 204 



 
 

Aprovada em 14 de julho de 2010 
 

 

7 

 

Olinda (CBH Guandu) reiterou a posição do CBH Guandu de aguardar a decisão do Órgão Gestor 205 

(IEMA) quanto à proposta de Convênio de Integração apresentada. O Sr. Rodrigo Flecha (ANA) 206 

manifestou seu apoio ao encaminhamento feito pelo Sr. Paulo Teodoro (SEMAD), sugerindo a 207 

formalização de um Pacto de Gestão Integrada das Águas da Bacia do Rio Doce, e recomendando 208 

que seja aguardada a discussão e aprovação no âmbito de cada comitê de bacia de uma 209 

deliberação específica sobre o instrumento proposto, propôs, ainda, o aproveitamento da 210 

composição e formato do GAT atribuindo-lhe a função de detalhar o plano de trabalho, ou a 211 

construção de um novo grupo técnico, conforme consta na proposta de convênio apresentada, 212 

GTAI, que ampliaria as atribuições do grupo de acompanhamento técnico, mas com o mesmo 213 

formato do GAT e teria caráter permanente. A Secretária Executiva retomou a palavra para propor 214 

ao Plenário que fosse mantido o GAT para finalizar o estudo quanto à figura jurídica do Pacto para 215 

a Gestão Integrada da Bacia e que na próxima reunião plenária do CBH-Doce fossem realizadas a 216 

votação definitiva do PIRH-Doce e a aprovação do instrumento de integração. O Plenário se 217 

manifestou favoravelmente à proposta apresentada, ficando delegadas ao GAT as atribuições de 218 

revisar e propor conteúdo, cronograma e caráter jurídico do Pacto. O Sr. Nelson Freitas (ANA) 219 

solicitou que fossem agregados ao GAT um especialista em articulação de cada Órgão Gestor 220 

para viabilizar a análise técnica do instrumento de integração proposto. Dando sequência aos 221 

trabalhos, passou-se à apreciação dos Relatórios dos Grupos de Trabalho: GT Outorga, GT 222 

Enquadramento e GT Cobrança e Agência. A Secretária Executiva solicitou à Plenária 223 

manifestação acerca dos relatórios apresentados na última reunião plenária e encaminhados a 224 

todos os membros do CBH-Doce para sua apreciação. O Plenário aprovou os relatórios dos GT’s 225 

de Outorga e Enquadramento. A Secretária informou ao Plenário que em razão da ausência de 226 

quorum na última reunião da CTIL, não foi encaminhado o relatório do GT de Cobrança e Agência 227 

para apreciação dos membros do CBH-Doce. O Sr. Paulo Célio (Consórcio Águas Limpas) 228 

solicitou à Plenária a retirada de sua participação no GT de Cobrança e Agência, inclusive, na 229 

função desempenhada como coordenador do grupo em referência. Passou-se, em seguida, a 230 

palavra ao Sr. Fábio Brasileiro (CTIL) para apresentar os encaminhamentos advindos da 2ª Oficina 231 

de Agência e Cobrança, realizada nos dias 24 e 25 de novembro, em Ipatinga – MG, que teve 232 

como principal objetivo subsidiar a CTIL a estabelecer consensos mínimos entre os comitês e 233 

órgãos gestores no encaminhamento das discussões sobre implementação de agência e cobrança 234 

na bacia. Informou aos presentes que foram ministradas palestras abordando temas correlatos à 235 

cobrança pelo uso da água e agência da bacia, e realizadas discussões em grupo envolvendo 236 

todos os participantes. Na sequência, a Secretária Executiva convidou o Sr. Ney Murtha (UAR/GV/ 237 

ANA) para a apresentação do Planejamento das Atividades do CBH-Doce 2010, que fixa prazos 238 
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para, entre outros assuntos, a análise e aprovação do PIRH-Doce, discussão do modelo e 239 

estrutura de agência, discussão sobre mecanismos e valores de cobrança, implementação da 240 

agência, desmobilização da UAR-GV, estudos para o Pacto das Águas, discussão sobre o Comitê 241 

de Integração, definição de metas referentes à estruturação dos comitês de bacia, capacitação em 242 

gestão de recursos hídricos, implementação do Edital 48 CT-Hidro, modernização e ampliação do 243 

Sistema de Alerta de Cheias, implementação do Plano de Comunicação e aprofundamento dos 244 

estudos sobre outorga e enquadramento. O planejamento anual de 2010 foi aprovado pelo 245 

Plenário e na sequência foi franqueada a palavra ao Sr. Henrique Lobo, Presidente da CTGC, para 246 

informar aos presentes sobre o Seminário de Prevenção e Combate a Cheias do Rio Doce; 247 

realizado pela Câmara em Governador Valadares no dia 30 de novembro, que contou com a 248 

participação de representantes dos Órgãos Gestores, CBHs, Prefeituras Municipais, Defesas Civis 249 

de vários municípios mineiros e capixabas integrantes da bacia do Doce, Órgãos de 250 

Abastecimento Urbano, Corpo de Bombeiros da bacia, estudantes e sociedade civil, e teve como 251 

palestrantes representantes da CPRM, IGAM, Consórcio Ecoplan/Lume, Defesa Civil de MG e 252 

Corpo de Bombeiros de Governador Valadares. Agradeceu, ainda, a colaboração do Sr. Max Alves 253 

(ANA/UAR/GV) na organização do evento. O Sr. Paulo Célio (Consórcio Águas Limpas) sugeriu a 254 

inclusão, no Planejamento de Atividades do CBH-Doce 2010, da criação de um Grupo Técnico 255 

para discutir assunto afeto à instalação de empreendimentos hidrelétricos previstos para a Bacia 256 

do Doce, sugestão que foi aceita pelo Plenário. A Secretária Executiva retomou a palavra para 257 

agradecer aos presentes pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano e, na sequência, passou a 258 

palavra à Sra. Cleide Pedrosa (IGAM), que agradeceu a todos pela participação nesta reunião e 259 

informou aos presentes sobre a aquisição do radar meteorológico que se dará, provavelmente, 260 

através de uma licitação internacional, e cujas especificações atenderão não só a região da bacia 261 

do rio Doce, mas também a região metropolitana de Belo Horizonte. O Presidente do CBH-DOCE 262 

agradeceu a presença e a dedicação dos membros do CBH-Doce durante o ano que se encerra, 263 

enalteceu a participação e a confiança de todos os Comitês com atuação na Bacia na busca de 264 

uma integração com o CBH-Doce e o trabalho desenvolvido pela Diretoria do Doce, de uma forma 265 

integrada, que tem contribuído para uma gestão sólida, participativa e democrática. Nada mais 266 

havendo, deu por encerrada a sessão, e, concluídos os trabalhos propostos, eu, Elisa Maria Costa, 267 

lavrei a presente ata por mim firmada. Governador Valadares, três de dezembro de dois mil e nove. 268 

Presenças CBH-Doce: Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Federal: 269 

Márley Caetano de Mendonça (MMA); Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público 270 

Estadual: Andréia Pereira Carvalho (SEAMA); Cleide Izabel Pedrosa de Melo (IGAM); Paulo 271 

Teodoro de Carvalho (SEMAD); Paula Mendes dos Santos (IEF); Maria da Penha Carvalho 272 



 
 

Aprovada em 14 de julho de 2010 
 

 

9 

 

(SEPLAG); Robspierre Ferraz de Sousa (EMATER); Representantes Titulares e Suplentes do 273 

Poder Público Municipal: Leonardo Deptulski (PM Colatina-ES); Pedro Vill (PM Afonso Claúdio-274 

ES); João Alves Filho (PM Caratinga-MG); Edson Soares Leite Júnior (PM Ponte Nova-MG); Tânia 275 

Maria Duarte (CISAB Zona da Mata); Ângela Maria Ferreira (PM São João Evangelista-MG); 276 

Giordani Leandro (PM Coronel Fabriciano-MG);  Vongton Batista de Amorim (PM Aimorés-MG); 277 

Elisa Maria Costa (PM de Governador Valadares-MG); Rodrigo Camilo (PM Itabira-MG); 278 

Wanderson Ângelo de Jesus (PM Belo Oriente-MG); Representantes Titulares e Suplentes do 279 

Setor de Abastecimento Urbano: Karina Luna Moura (CESAN-ES); Valdete Soares Santos 280 

Gomes (SAAE Baixo Guandu-ES); Lucas Henrique Caser Venturim (SANEAR); Wender Avelar 281 

Linhares (SAAE Itabira-MG); Edson de Oliveira Azevedo (SAAE de Governador Valadares-MG); 282 

José Orlando Junqueira Mafra (SAAE de Guanhães-MG); José Luiz Pereira Corrêa (SAAE Viçosa-283 

MG); Valter Batista de Almeida (SAAE Lajinha-MG); Representantes Titulares e Suplentes do 284 

Setor de Indústria e Mineração: Luiz Cláudio de Castro Figueiredo (VALE); Leonardo Mitre Alvim 285 

de Castro (Anglo Ferrous); Marco Antônio Astolfi (FIEMG); Henrique Lobo Gonçalves (IBRAM); 286 

Representantes Titulares e Suplentes do setor de Irrigação e uso Agropecuário: Raimundo 287 

Rodrigues Pereira (Sindicato Rural de Governador Valadares-MG); Jefferson Salomão Fadlallah 288 

(Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha-MG); Isaura Pereira da Paixão (Sindicato dos 289 

Produtores Rurais de Manhuaçu-MG); Roberto Cezar de Almeida (FAEMG); Representantes 290 

Titulares e Suplentes do Setor Hidroeletricidade: Márcia Roig Sperb (ENERGEST); Rodrigo 291 

Vargas Amaral (CEMIG); Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas (BRASCAN); Rander Abrão 292 

Tostes (Sá Carvalho); Representantes Titulares e Suplentes de Organizações Civis: Paulo 293 

Célio de Figueiredo (Consórcio Águas Limpas); Gilse Olinda Moreira Barbieri (Consórcio Rio 294 

Guandu) Representantes Titulares e Suplentes das Organizações Técnicas de Ensino e 295 

Pesquisa: Márcio de Souza Grossi (ASPEA); Waleska Bretas Armond Mendes (UNIVALE); 296 

Representantes Titulares e Suplentes das  Organizações Não Governamentais: Daniel Pereira 297 

de Araújo (Instituto Álvaro Aguirre); Euflausina Rodrigues Salomão (Associação Naturalista na 298 

Defesa da Saúde Mental, Macrobiótica e Chá Caseiro); Joema Gonçalves de Alvarenga (Instituto 299 

Pró-Rio Doce); Edvaneo Jorge da Silva (CAT); Maria Madeira Pereira (ACOBAMA); Giovanna 300 

Guimarães de Menezes (APRAPUHA). 301 

Convidados: Rodrigo Flecha Ferreira Alves (ANA); Fábio Ahnert (IEMA); Thiago Ferreira Coelho 302 

(DRD); Dartison da Piedade Fonseca (SAAE Itabira); Eustáquio de Assis Neves (ASPEA/GV); 303 

Heldo Armond (Câmara de GV); Viviane da Silva Paes (IEMA); Domingo Stalin (UNIVALE); Edmar 304 

Cardoso Leão (PMGV); Aline Serau (IEMA); Alaor Reis (SAAE GV); Paulo Machado (AAMBO); 305 

Adirson Cruz (Hospital Samaritano); José Carlos Meireles de Souza (Conselho Regional de 306 
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Psicologia); Ângela Maria Ferreira (Prefeitura de São João Evangelista); Maurício Soalheiro 307 

(Sindicato Rural); Antônia Teixeira de Farias (ASPEA); Alexandre Almeida de Siqueira (Cooperativa 308 

Catavales).   309 

Presenças CBH’s Estaduais: Valdete Soares (CBH Guandu); Patrick Palassi (CBH São José); 310 

Tomás Pessoa (CBH Piracicaba); Lucas Venturim (CBH Santa Maria do Doce); Marco Antônio 311 

Astolfi (CBH Suaçuí, CBH Caratinga); Rander Tostes (CBH Piracicaba); Patrícia de Paiva (CBH 312 

Santa Maria do Doce); Daniel Pereira Araújo (CBH Santa Maria do Doce); José Luiz Correia (CBH 313 

Piranga); Luiz Antônio Santos (CBH Piracicaba); Tânia Maria Duarte (CBH Piranga); José Estevam 314 

da Silva (CBH Piracicaba); Vongton Amorim (CBH Manhuaçu); Flávia Pantuza (CBH Santo 315 

Antônio); Gianni Almeida (CBH Santo Antônio); José Orlando Mafra (CBH Suaçuí); Mônica Amorim 316 

(CBH Guandu); Jefferson Fadlallah (CBH Manhuaçu); Valter Batista (CBH Manhuaçu); Polynice 317 

Mourão (CBH Piracicaba); Cantidio Ferreira (CBH Suaçuí); José Eduardo Guerra (CBH Piracicaba); 318 

Giordani Leandro (CBH Piracicaba); Rodrigo Camilo (CBH Piracicaba); Alaor Magalhães Junior 319 

(CBH Manhuaçu); Carlos Humberto de Oliveira (CBH Santo Antônio); Gilse Olinda Barbieri (CBH 320 

Guandu); Jairo de Souza Coelho (CBH Manhuaçu); Maria de Fátima Castro Rezende (CBH 321 

Piranga); Edson Soares Leite Júnior (CBH Piranga); João Alves (CBH Caratinga); Fernanda de 322 

Souza Brito (CBH Suaçuí); Isaura Pereira da Paixão (CBH Manhuaçu); Wanderson Ângelo de 323 

Jesus (CBH Piracicaba); Petsleyano Ribeiro (CBH Manhuaçu); Jorge Augusto Pereira (CBH 324 

Manhuaçu); Senisi Rocha (CBH Manhuaçu); Ivan Souza (CBH Manhuaçu); Paulo Célio de 325 

Figueiredo (CBH Suaçuí); Genilson Tadeu (CBH Manhuaçu). 326 

Justificaram ausência: Gilberto Antônio Magalhães (Prefeitura de Itabira), Adonai José Lacruz 327 

(Instituto Terra), João Lages Neto (FIBRIA), Silvana Trindade (Prefeitura de Santa Bárbara do 328 

Leste), Eduardo Figueiredo (USIMINAS), Odilon Machado Neto (ARCELORMITTAL), Nádia de 329 

Oliveira Rocha (Associação Amigos do Rio Caratinga). 330 

Governador Valadares, 03 de Dezembro de 2009. 331 
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