
 

 

 

1 

 

Às onze horas do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e onze, no Auditório da Prefeitura Municipal de 1 

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

teve início a 15ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Para dar início à 3 

reunião foram convidados para compor a mesa os membros da diretoria do CBH-Doce presentes: A Sra. 4 

Elisa Maria Costa, presidente; o Sr. Roberto César de Almeida, 2º vice-presidente e a Sra. Joema 5 

Gonçalves de Alvarenga, secretária executiva. Também foram convidados os representantes dos órgãos 6 

gestores: O Superintendente de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas, Sr. 7 

Rodrigo Flecha Ferreira Alves; a Diretora Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Senhora 8 

Cleide Izabel Pedrosa e a Coordenadora de Área da Subgerência de Planejamento de Bacias Hidrográficas 9 

e Apoio aos Comitês, do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA), 10 

Sra. Elene Zavoudakis. Foram registradas as presenças da Sra. Gilse Olinda Barbieri, representando o Sr. 11 

Leonardo Deptulski, 1º Vice Presidente do CBH-Doce; da Sra. Isaura Pereira da Paixão, Presidente do 12 

CBH-Manhuaçu; da Sra. Luciane Teixeira Martins, presidente do CBH-Suaçuí; O Sr. Paulo Randow, 13 

representando a Deputada Estadual Luzia Toledo; A Sra. Fátima Soares Franklin e Martinha Jorge Moreira, 14 

representando o Deputado Federal Leonardo Monteiro e o Sr. Juscelino Henck, Presidente da Câmara 15 

Municipal de Baixo Guandu. A abertura oficial da reunião foi feita pela presidente do CBH-Doce, Sra. Elisa 16 

Maria Costa. Em sua fala, ela cumprimentou a todos os presentes e enfatizou os desafios que estão postos 17 

para o comitê, com destaque para a implantação do Plano. Segundo ela, é necessário operar a cobrança, 18 

dar funcionabilidade à agência e aumentar o recursos dos orçamentos nos estados e na união, pois o 19 

dinheiro da cobrança não será suficiente. Sendo assim, serão definidas parcerias, a fim de somar esforços 20 

com o envolvimento dos municípios, governos estaduais e o federal. Ela também destacou a importância da 21 

integração com os comitês de rios afluentes. Na sequência, foi dada a palavra à Sra. Elene Zavoudakis, do 22 

IEMA, ela enfatizou que no Espírito Santo ainda não há legislação específica, mas estão sendo somados 23 

esforços, inclusive, foi realizado um seminário de cobrança no dia 23 de agosto.  O objetivo é conseguir, até 24 

o final do ano, resolver as pendências legais. Em seguida, foi ouvida a Sra. Cleide Isabel Pedrosa, o IGAM. 25 

Ela explicou que os comitês estaduais estão fazendo as suas reuniões para aprovação da entidade e o 26 

cronograma deve ser finalizado até o início de setembro. Na sequência, o Sr. Rodrigo Flecha, da ANA, 27 

destacou a densidade da pauta e a importância da reunião. Já o Sr. Roberto Cezar de Almeida, 2º Vice-28 

Presidente do CBH-Doce, destacou o desejo de uma reunião objetiva e eficiente. Ao final, a Sra. Joema 29 

Alvarenga, Secretária Executiva do CBH-Doce, manifestou a satisfação com o andamento dos trabalhos da 30 

CIPE e com o empenho dos seus representantes em participar de todas as etapas do processo de 31 

instalação da agência. Ela destacou que os trabalhos que estão sendo construídos de forma integrada e 32 

democrática estão repercutindo até mesmo fora da Bacia do rio Doce, sensibilizando deputados, e levando 33 

os representantes dos ministérios para o debate da questão. Ela enfatizou também o empenho de todos os 34 

comitês para a uma gestão participativa dos recursos hídricos, levando em consideração que não é tarefa 35 

fácil articular de forma harmoniosa um processo que envolve 10 comitês. Após a fala da Sra. Joema 36 

Alvarenga, a mesa foi desfeita. Permaneceram os representantes da diretoria para dar segmento à pauta. 37 
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Dando sequência, foi passado para o item 2, referente à aprovação das Atas da 13ª e 14ª Reuniões 38 

Extraordinárias do CBH-Doce. Sobre este ponto a Sra. Joema Alvarenga questionou à plenária se havia 39 

alguma consideração com relação ao conteúdo das atas, que foram previamente encaminhadas para os 40 

membros. Não havendo nenhum questionamento as atas foram aprovadas de forma unânime e sem 41 

nenhuma alteração a ser feito. Na sequência foi passado aos informes. Os dois primeiros foram feitos pela 42 

Sra. Joema Alvarenga. O primeiro foi sobre a reunião Plenária do CNRH, em Brasília, nos dias 29 e 30 de 43 

junho, em que foram aprovados os mecanismos e valores de cobrança pelo uso da água na bacia do rio 44 

Doce. Na ocasião estiveram presentes a Sra. Joema Alvarenga e a Sra. Elisa Maria Costa, representando o 45 

CBH-Doce. As deliberações encaminhadas pelo Doce foram aprovadas e o processo recebeu elogios. O 46 

segundo informe foi sobre a Reunião entre a Diretoria do CBH-Doce e representantes dos Ministérios das 47 

Cidades, Integração, Meio ambiente e FUNASA, realizada em Brasília no dia 30 de junho. Durante o 48 

encontro, os representantes presentes se comprometeram a interferir no orçamento a fim de incluir os 49 

Programas Prioritários do Doce nos Planos Plurianuais. Na sequência, foi dada palavra ao Sr. Paulo 50 

Randow, que fez um informe a pedido da Deputada Luzia Toledo, Coordenadora Regional da CIPE/ES. Ele 51 

destacou o empenho da parlamentar em ajudar na captação de recursos e também em se reunir com os 52 

prefeitos das cidades capixabas para incentivar a apresentação de projetos. Logo após, a Sra. Cleide 53 

Pedrosa, do IGAM, destacou o lançamento do Edital FHIDRO/2011, que este ano irá liberar R$ 36 milhões. 54 

Segundo ela, o recurso foi distribuído levando em consideração as unidades de planejamento e gestão.  55 

Todas as informações necessárias estão disponíveis no site da instituição. As inscrições podem ser feitas 56 

até o dia 15 de novembro. Em seguida, o Sr. Rodrigo Flecha, da ANA, fez um informe sobre a Campanha 57 

de Retificação e Ratificação dos usuários cadastrados. A campanha terá início no dia primeiro de setembro 58 

a termina no dia 31 de setembro (ANA e IGAM) e 31 de dezembro (IEMA). Será encaminhado ofício a todos 59 

os usuários cadastrados. Logo após, ele falou sobre a reunião da CTIL, do CNRH, que será realizada em 60 

Brasília no dia 01 de setembro e tem como ponto de pauta a análise das deliberações sobre a agência e a 61 

cobrança. Ela enfatizou que o Contrato de Gestão terá validade a partir do momento da sua assinatura.  62 

Dando continuidade aos informes, o Sr. Juscelino Henk, presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, 63 

destacou o interesse em participar e contribuir para reverter o atual quadro de degradação da bacia, 64 

enfatizando que todas as cidades devem trabalhar em prol de conseguir investimentos e elaborar bons 65 

projetos. Para fechar o tópico referente aos informes, a Sra. Elisa Costa destacou a diretoria tem trabalhado 66 

para envolver o Estado e União na busca por investimentos  para a bacia, contando também com o apoio 67 

dos parlamentares. Sob esse aspecto, ela destacou as audiências públicas, que estão sendo realizadas 68 

pela CIPE, importantes para a mobilização da comunidade. Segundo ela é necessário empenho para 69 

executar a árdua tarefa de dar mais efetividade às ações políticas para ampliar os investimentos. Os 70 

municípios precisam ser informados sobre a disponibilidade de investimentos para elaborarem bons projetos 71 

e garantir a efetividade dos recursos disponíveis. Após os informes, a Sra. Joema Alvarenga justificou a 72 

ausência da 1º Vice-Presidente do CBH-Doce, Sr. Leonardo Deptulski, que não pode estar em presente em 73 

virtude do falecimento do filho do Sr. Guerino Balestressi, ex-presidente do CBH-Doce. Em seguida, a Sra. 74 
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Joema Alvarenga, que é presidente da Câmara Técnica de Integração (CTI) falou um pouco sobre os 75 

trabalhos e fez a leitura do parecer elaborado pelos membros da Câmara. O documento recomenda, no 76 

âmbito das competências da CTI a indicação do IBio e a aprovação da minuta do Contrato de Gestão e 77 

solicita à Câmara Técnica Institucional e Legal  (CTIL- Doce) a análise devida e posterior encaminhamento 78 

ao Plenário do CBH-Doce para deliberação. Logo após, o Sr. Fábio Brasileiro, presidente da CTIL fez a 79 

leitura do parecer desta câmara. Ela destacou que, após análise sob os aspectos legais e institucionais a 80 

câmara também recomendou a aprovação do IBIO e da minuta do Contrato de Gestão. Porém, foram feitas 81 

duas considerações: Na primeira, a CTIL sugere que seja reavaliado o peso igual a 2 (referente a 20% da 82 

Nota Geral) aplicado ao indicador 2 (Planejamento e Gestão), considerado muito reduzido face a sua 83 

relevância. A segunda destaca a forma como foram definidas as metas progressivas relativas ao indicador 3 84 

(Cobrança pelo uso dos recursos hídricos) dentro do critério de avaliação 3A (Índice de desembolso sobre 85 

valor anual repassado pela ANA), uma vez que ficou caracterizada a vinculação de baixas aplicações do 86 

recurso arrecadado ao aumento progressivo do valor da cobrança, retratando o risco de ineficiência da 87 

Agência e o risco de aumento do volume de recursos em aplicação financeira.Este segundo ponto foi 88 

apenas destacado para alertar, pois como a deliberação sobre cobrança já foi aprovada não é mais possível 89 

fazer nenhuma alteração.  Dando sequência, a Sra. Elisa Costa passou para o relato da Comissão de 90 

Julgamento (CJ) e destacou que os pontos destacados pela CTIL serão avaliados juntamente com as 91 

deliberações. Para a realização da apresentação sobre os trabalhos da CJ, foi convidada a Sra. Ana 92 

Cristina Mascarenhas, coordenadora da comissão. Ela destacou que todo o processo de seleção foi 93 

orientado pelo Edital Conjunto Nº 01/2011 para seleção da entidade delegatária ou equiparada para 94 

desempenhar funções de Agência de Água da bacia hidrográfica do rio Doce e os casos omissões foram 95 

decididos pela comissão, conforme era previsto no Edital. Antes do início dos trabalhos da CJ foi realizada, 96 

no dia 17 de maio, uma reunião com entidades potencialmente candidatas. Na ocasião estiveram presentes 97 

seis instituições: Consórcio Águas Limpas, Instituto Pró Rio Doce, Instituto BioAtlântica (IBio), AMEPI, 98 

Instituto Terra e Associação Amigos do Rio Caratinga (AARCA). Com relação à comissão, ela foi instituída 99 

no âmbito da CTI-Doce e composta por um representante da SRHU/MMA (Ana Cristina Mascarenhas); um 100 

representante da ANA (Ludmila Rodrigues); um representante do IGAM (Sérgio Leal); um representante do 101 

IEMA (Elzeni Santos); dois representantes indicados pelo segmento Usuários (Flaviano Araújo/SAAE Itabira 102 

e Wagner Costa/Fiemg); dois representantes indicados pelo segmento da Sociedade Civil (Ana Paula 103 

Bissoli/Consórcio Guandu e João Alves/IPRD); e dois representantes indicados pelo segmento Poder 104 

Público Municipal (Luciane Martins/PMGV e José Estevam da Silva/PM Itabira). O cronograma de atividades 105 

precisou ser alterado duas vezes em funções de alguns documentos complementares que precisaram ser 106 

solicitados, mas com todo o cuidado para não comprometer os prazos previstos. A análise da 107 

documentação foi feita em duas etapas: habilitação e avaliação de mérito. As três primeiras reuniões foram 108 

destinas à fase de habilitação. A primeira, realizada nos dias 06 e 07 de junho, foi eleita a coordenação da 109 

CJ e foi constatado que apenas uma entidade, o IBio, havia encaminhado documentação. Após análise 110 

surgiram algumas dúvidas. Sendo assimforam solicitadas informações complementares a serem 111 
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apresentadas até 20 de junho: comprovação da atuação específica da entidade na bacia do Doce no âmbito 112 

de convênios com o governo do ES; documentos de regularidade fiscal da entidade nos estados de MG e 113 

ES (sistemas equivalentes ao Cadin); comprovação de experiência profissional dos candidatos aos cargos 114 

de Diretor Geral e Diretor Técnico.  Em 20 de junho, em Belo Horizonte, foi realizada a 2ª reunião da CJ. Na 115 

ocasião, foram analisados os documentos complementares encaminhados. Foram consideradas 116 

satisfatórias as informações referentes à atuação específica da entidade na bacia. Também foram 117 

encaminhadas certidões negativas de pendências e débitos do IBio nos estados de MG e ES.Dessa forma a 118 

entidade (IBio) foi considerada habilitada. A CJ também considerou atendida a comprovação da experiência 119 

profissional do Diretor Geral. Entretanto, a experiência comprovada do Diretor Técnico foi de somente 3,5 120 

anos, sendo as demais desconsideradas por se tratar de projetos de pesquisa e não de projetos executivos. 121 

Assim, em relação à habilitação do corpo dirigente, foi solicitada a substituição do candidato ao cargo de 122 

Diretor Técnico (até 30 de junho). Já no dia 1º de julho, através de videoconferência, foi realizada a 3ª 123 

reunião da CJ para avaliação da condicionante solicitada ao IBio. Após análise da documentação, a 124 

Comissão concluiu que o novo postulante ao cargo de Diretor Técnico atendeu às exigências constantes do 125 

Edital. Dessa forma, a Comissão considerou habilitado o corpo dirigente executivo do IBio. Com relação à 126 

Sabatina foi definido que a reunião se daria somente entre os membros da Comissão e o corpo dirigente, 127 

porém transmitida via internet aos interessados reunidos na UAR/GV. A última reunião da comissão 128 

aconteceu em 12 e 13 de julho para a Avaliação de Mérito, contemplando a realização da Sabatina com os 129 

diretores indicados. Esta etapa de caráter classificatório analisou o mérito da proposta habilitada a partir de 130 

quatro critérios: (A. Qualificação Técnica da Entidade Proponente; B. Qualificação Técnica Adicional dos 131 

Dirigentes; C. Plano de Trabalho; e D. Sabatina). No segundo dia de reunião foi realizada a Sabatina, 132 

dividida em três blocos: 01. Apresentação individual dos diretores; 02. Perguntas da Comissão 03. 133 

Avaliação dos membros da CJ Após avaliação geral e somatória das notas individuais dos membros da 134 

Comissão, a entidade obteve as notas abaixo indicadas totalizando nota final de 70,6 pontos em 100 135 

possíveis. Desta forma, Diante do exposto, a Comissão de Julgamento recomendou às instâncias 136 

pertinentes a indicação do Instituto BioAtlântica (IBio) como entidade delegatária ou equiparada para 137 

desempenhar funções de Agência de Água na bacia hidrográfica do rio Doce. Ao final, ela destacou que 138 

todas as atas foram disponibilizadas no site do CBH-Doce e da Agência Nacional de Águas, além de ter 139 

sido encaminhado para os comitês afluentes. Além disso, destacou que todas as decisões da comissão 140 

foram unânimes e que o trabalho foi muito cuidadoso e exaustivo. Em seguida, a Sra. Elisa Costa 141 

agradeceu e cumprimentou a todos os membros da CJ pela dedicação e o excelente trabalho realizado.  Na 142 

sequência, foi dada palavra ao Sr. Rodrigo Flecha, da ANA, para fazer a apresentação sobre a minuta do 143 

Contrato de Gestão. Ele destacou que o contrato já passou por várias instâncias de discussão, portanto 144 

será feita uma apresentação mais sucinta, destacando os pontos principais. Foi dada ênfase ao aporte 145 

financeiro adicional que será repassado pela ANA para custeio das atividades da agência, cujo valor ainda 146 

está sendo definidos, e à progressividade do valor da cobrança, ambos atrelados às metas de desempenho. 147 

Ela comentou que será definida no âmbito da ANA uma comissão para a avaliação do CG, que irá vigorar a 148 
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partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2015. O destaque da apresentação foi para o anexo 149 

do contrato, que traz os indicadores e metas. Ao todo, são cinco indicadores e suas subdivisões: 1) 150 

Disponibilização de Informações (1A. Conteúdo disponibilizado e atualizado na página eletrônica do CBH-151 

DOCE); 2) Planejamento e Gestão (2A. Plano de Aplicação Plurianual 2012-2015 e 2B. Implementação do 152 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce do Rio Doce – PIRH-Doce); 3) 153 

Cobrança pelo uso dos recursos Hídricos (3A. Índice de desembolso sobre o valor anual repassado pela 154 

ANA (%); 3B. Índice de desembolso sobre o valor acumulado repassado pela ANA (%); 3C. Estudos de 155 

aprimoramento dos mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 156 

Doce; 3D. Avaliação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce pelos 157 

usuários.); 4) Operacionalização da Cobrança (4A. Atendimento ao usuário em cobrança e 4B. Impressão e 158 

envio de documentos de cobrança); 5) Reconhecimento Social (5A. Avaliação da Entidade Delegatária 159 

pelos membros do CBH-DOCE). Ao final, ele destacou o peso conferido a cada um dos indicadores, sendo: 160 

Indicador 1, peso 1; Indicador 2, peso 2; Indicador 3, peso 4; Indicador 4, peso 1 e Indicador 5, peso 2. O 161 

conceito varia entre insuficiente (inferior a 5), regular (entre 5 e 7), bom (entre 7 e 9) e ótimo (superior a 9). 162 

Em linhas gerais esse contrato tem cláusulas padrão e traz algumas inovações, tais como a implementação 163 

do plano, a operacionalização da cobrança, o indicador acumulado de cobrança, entre outros. O contrato 164 

pode ser atualizado ano a ano mediante termo aditivo. Na sequência a Sra. Elisa Maria Costa perguntou se 165 

havia algum questionamento da plenária relacionado à indicação do IBio. Não houve nenhum 166 

questionamento. Assim sendo, passou-se para o ponto 06 da pauta, referente à Deliberação sobre a 167 

Entidade selecionada para desempenhar as funções de Agencia de Água da Bacia Hidrográfica do Rio 168 

Doce a partir do Edital Conjunto nº 001/2011. Sendo assim, a deliberação n.29 foi apresentada a aprovada 169 

de forma unânime pela plenária, sem nenhuma abstinência. Em seguida, foi passado para a o ponto, sobre 170 

a Deliberação sobre o Contrato de Gestão entre a Entidade Delegatária ou Equiparada das funções de 171 

Agência e a ANA. Antes foi apresentada a proposta da CTIL, que sugeriu uma alteração no peso das notas. 172 

Nesse ponto, a Sra. Gilse Olinda questionou se a plenária tem autonomia para alterar o peso ou se esta é 173 

uma definição da ANA. Ela também perguntou como foram definidos estes pesos. O Sr. Rodrigo Flecha 174 

explicou que o contrato tem três partes: ANA, Entidade Delegatária e Comitê aprovar. Esta foi uma proposta 175 

apresentada pela ANA e precisará ser aprovada pelo Comitê, que te autonomia. Ele salientou que é natural 176 

que as pessoas queiram contribuir, pois o contrato é uma peça perene que poderá ser alterada 177 

posteriormente. Para atender à recomendação da CTIL ele deu a seguinte sugestão, alterar o peso do 178 

indicador 2 para 2,5 ou 3 e reduzir o peso do indicador 5 para 1. Ao final, ele ressaltou que este contrato 179 

poderá ser ajustado e ressaltou que este contrato foi construído em conjunto com todos os comitês e está 180 

muito parecido com o contrato do IGAM, que será firmado com os seis comitês mineiros. A Sra. Cleide 181 

Pedrosa perguntou por que é atribuído peso 4 à Cobrança. O Sr. Rodrigo Flecha explicou que no 182 

entendimento da ANA este indicador é o mais importante e deve ser priorizado, pois este atrelado ao 183 

desembolso, à aplicação do recurso. Para esclarecer, foi destacado que este indicador é divido em quatro 184 

itens e cada um tem uma finalidade. O Indicador 3A está atrelado ao índice de desembolso anual, ou seja, 185 
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10% (2012), 20% (2013), 35% (2014) e 50% (2015), ou seja, a progressividade do gasto. O 3B é o 186 

desembolso acumulado. O 3C os estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança, conforme 187 

previsto na deliberação. O 3D se refere à avaliação da cobrança pelos usuários. Após a explicação, o Sr. 188 

Rodrigo Flecha destacou que este indicador abrange o principal desafio do contrato de gestão: a aplicação 189 

do recurso arrecadado. Na sequência, foi dada palavra ao Sr. Fábio Brasileiro para um maior 190 

esclarecimento sobre a proposta encaminhada pela CTIL. Ele destacou que no entendimento da CTIL 191 

deveria ser dado mais peso ao indicador de Planejamento e Gestão, que está com peso pequeno se levada 192 

em consideração a sua relevância.  Em seguida, o Sr. Rodrigo Flecha sugeriu, levando em consideração o 193 

Parecer apresentado pela CTIL e a fala do Sr. Fábio Brasileiro, que seja retirado um ponto do indicado 5 e 194 

acrescentando ao 2. Sendo assim, o indicador 2 (Planejamento e Gestão) passaria a ter peso 3 e o 195 

Indicador 5 (Reconhecimento Social) teria peso 1. Assim, seria respeitada a discussão aprofundada que 196 

houve na CTIL.  Após estas considerações as duas propostas foram colocadas em votação Na plenária. A 197 

original e a apresentada pela CTIL com inversão dos pesos. O contrato de gestão foi aprovado com 198 

unanimidade. O acréscimo sugerido pela CTIL obteve 30 votos favoráveis, 3 abstenções e um voto 199 

contrario. Sendo assim, a Deliberação n.031 foi aprovada pela plenária e o destaque da CTIL incorporado. 200 

Na sequência foi passado para o item 8 da pauta, a apresentação do Instituto BioAtântica (IBio), entidade 201 

selecionada para desempenhar as funções de Agencia de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Para 202 

tanto, foi convidado o Sr. Carlos Brasileiro, indicado para o cargo de Diretor Geral. Durante sua 203 

apresentação, ele enfatizou a importância do desafio, agradecendo aos órgãos gestores e os comitês pela 204 

oportunidade. Ele também destacou o rigor e o critério da Comissão de Julgamento durante o processo de 205 

seleção. Com relação à importância da Bacia ele destacou o tamanho da responsabilidade neste território 206 

extremamente extenso equivalente à dimensão do país da Áustria. Na sequência, ele apresentou de forma 207 

sucinta os currículos dos três dirigentes selecionados: Carlos Augusto Brasileiro de Alencar, Carlos Magno 208 

Toledo Gouvêa e Edson de Oliveira Azevedo. Ele destacou que a equipe tem longa experiência profissional, 209 

respeitabilidade e ética. Ele destacou a importância de uma boa articulação com os órgãos gestores e com 210 

os comitês de bacia. Com relação ao trabalho da Diretoria Executiva, ele destacou a Garantia da execução 211 

das ações, programas e projetos previstos nos Contratos de Gestão da AGB - Doce, tendo como referência 212 

o PIRH e os PARH; a Contribuição, por meio do aporte de experiência acumulada, respeitabilidade e 213 

capacidade de articulação, para que os Comitês possam definir com segurança e de forma otimizada suas 214 

macro políticas; o fortalecimento dos Comitês de Bacia, apoiando em eventos, ofertando cursos e instalando 215 

fábricas de projetos, levando a sustentabilidade aos Comitês; e a articulação e promoção de parcerias para 216 

a Gestão Integrada do Território da Bacia do Rio Doce. Com relação à questão financeira, ele destacou que 217 

a sustentabilidade financeira deverá ser assegurada basicamente pelo produto da cobrança e no contrato 218 

de gestão, porém, visando aumentar o aporte financeiro deverão ser empreendidas ações com o objetivo de 219 

captar recursos de outras fontes nacionais e internacionais. Sobre o IBio é uma instituição com experiência 220 

na Bacia e em trabalho na área ambiental e na captação de recursos. Ele enfatizou que os desafios são 221 

muitos, mas eles estão empenhados para trabalhar da melhor forma possível. Ao final, a Sra. Elisa Costa 222 
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pediu que os demais componentes do IBio presentes fossem apresentados. Em seguida, foi dada palavra a 223 

cada um deles. O primeiro a se apresentar foi o Sr. Thiago Belote, geógrafo do IBio. Ele destacou que o IBio 224 

mergulhou fundo para elaborar o plano e pensar na bacia como um todo. Para ele, foi um grande 225 

aprendizado e houve uma intensa participação e colaboração dos diretores indicados. Ele destacou a 226 

postura do Sr. Edson Azevedo que chegou ao final do processo e se dedicou muito e teve idéias 227 

interessantes e muito boas. Ele se colocou à disposição para esclarecimento de dúvidas ao final da reunião.  228 

Na sequência, o Sr. Edson Azevedo se apresentou e comentou um pouco sobre sua experiência no comitê 229 

e na Câmara de Gestão das Cheias (CTGC) e disse que jamais se imaginou nesta situação. Segundo ele, o 230 

seu objetivo sempre foi contribuir e agora ele se sente honrado e emocionado com esta nova empreitada e 231 

sabe que poderá contribuir de fato como um elo entre a agência e os comitês. Ao final, a Sra. Elisa Costa 232 

elogiou o preparo da equipe e o trabalho da Comissão de Julgamento, que foi muito criteriosa nas escolhas. 233 

Ela também enalteceu o trabalho das Câmaras, Órgãos Gestores e todos aqueles que contribuíram para a 234 

condução deste exitoso processo.  Sem mais questionamentos ou contribuições, a reunião foi encerrada às 235 

13h30.  236 

 237 

Presenças: Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Federal: Ana Cristina Monteiro 238 

Mascarenhas (MMA); Elio de Melo Palmeira (FUNAI); Representantes Titulares e Suplentes do 239 

Poder Público Estadual:  Elene Zavoudakis (IEMA); Cleide Izabel Pedrosa de Melo (IGAM); Maria da 240 

Penha Carvalho (SEPLAG); Robspierre Ferraz de Sousa (EMATER); Representantes Titulares e 241 

Suplentes do Poder Público Municipal: Gilse Olinda Moreira Barbieri indicada pela (PM Colatina- ES) 242 

para substituir nessa reunião o Senhor Leonardo Deptulski; Cleres de Martins Schwambach indicado 243 

pela (PM de Baixo Guandu- ES) para substituir nessa reunião a Senhora Joseane Viola Coelho; João 244 

Carlos Tietz (PM de Itaguaçu – ES);  Paulo Sérgio Martinelli Milli (PM de Itarana – ES); José Alexandre 245 

Fonseca (PM Rio Doce-MG);  Zeliane Silva Martins (PM de Coronel Fabriciano – MG); Vongton Batista 246 

de Amorim (PM Aimorés-MG); Elisa Maria Costa (PM de Governador Valadares-MG); Arnaldo Edgard 247 

Lage da Silva (PM de Itabira – MG); Representantes Titulares e Suplentes do Setor de 248 

Abastecimento Urbano:  Renato Moreira indicado pela (Sanear- ES) para substituir nessa reunião o 249 

Senhor Olindo Antônio Demoner; Fábio Hell Andrade (SAAE Itaguaçu-ES); José Orlando Junqueira 250 

Mafra (SAAE de Guanhães-MG); Franklin Otávio Coelho Mendonça (Copasa de Ipatinga – MG); Albino 251 

Junior Batista Campos (Copasa de Ipatinga – MG);  Representantes Titulares e Suplentes do Setor 252 

de Indústria e Mineração:   João Lages Neto (Fibria); Markson André Martins de Souza indicado pela 253 

(Usiminas) para substituir nessa reunião o Senhor Eduardo Figueiredo;  Igor Moreira Malta indicado 254 

pela (Samarco Mineração S/a) para substituir nessa reunião o Senhor Rodrigo Dutra Amaral;  Leonardo 255 

Mitre (Anglo Ferrous Brazil); Odorico Pereira de Araújo (Fiemg); Raquel Sant`Ana Coelho (Barbosa e 256 

Marques S/A); Henrique Lobo Gonçalves (IBRAM); Representantes Titulares e Suplentes do setor 257 
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de Irrigação e uso Agropecuário: Afonso Luiz Bretas (Sindicato Rural de Governador Valadares-MG); 258 

Isaura Pereira da Paixão ( Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu – MG); Luiz Antônio Coelho 259 

Leão (Fazenda Alvorada); Roberto Cezar de Almeida (FAEMG); Representantes Titulares e 260 

Suplentes de Organizações Civis:  Ana Paula Alves Bissoli (Consórcio do Rio Guandu – ES); 261 

Representantes Titulares e Suplentes do Setor Hidroeletricidade: Mário Augusto Cintra Ramos 262 

(Guanhães Energia S/A); Rander Abrão Tostes (Sá Carvalho S/A); Representantes Titulares e 263 

Suplentes das Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa:    Marco Antônio de Carvalho (IFES- 264 

Colatina); Demetrius David da Silva (UFV- Viçosa); Márcio de Souza Grossi ( Aspea – Governador 265 

Valadares); Waleska Bretas Armond Mendes (UNIVALE); Juliany Morosini França indicada pelo 266 

(Instituto Terra) para substituir nessa reunião o Senhor Adonai Lacruz;  Representantes Titulares e 267 

Suplentes das  Organizações Não Governamentais: Euflausina Rodrigues Salomão (Associação 268 

Naturalista na Defesa da Saúde Mental, Macrobiótica e Chá Caseiro); Joema Gonçalves de Alvarenga 269 

(Instituto Pró-Rio Doce); Giovanna Guimarães de Menezes (APRAPUHA); Representantes Titulares e 270 

Suplentes das  Comunidades Indígenas: Vilson Benedito de Oliveira (Aracruz – ES). 271 

Convidados: José Maria de Souza (IFES- Colatina ); Carlos Augusto Brasileiro (Ibio); Thiago Belote 272 

(Ibio); Deisiane Alves de Oliveira (SEMA ); Luciane Teixeira Martins ( Presidente CBH- Suaçui); 273 

Jaqueline Silva Coelho (Fiemg Rio Doce); Daniele Gomes (Fiemg Rio Doce); Paulo Randon ( Cipe Rio 274 

Doce); Juscelino Henck ( Câmara Municipal de Baixo Guandu); Uarli (Câmara Municipal de Baixo 275 

Guadu); Fátima Soares (Gabinete do Deputado Leonardo Monteiro); Martinha Jorge Moreira (Gabinete 276 

do Deputado Leonardo Monteiro);  Claudionor Camilo da Costa ( Instituto Federal MG); Senisiu Reto 277 

(PM de Reduto);  Marliane de Melo Martins (Ibio); Wyllian Giovanni de Moura (IGAM-GV); Abrahão 278 

Alexandre Alden (IFES/UFV); 279 

Justificaram ausência: Frederico Lopes (SEAG); Andréia Pereira Carvalho (SEAMA); Edson Valgas 280 

(Cenibra); Nádia Oliveira Rocha (Associação Amigos do rio Caratinga); Tânia Maria Duarte (Cisab); 281 

Maria Célia (Brascan); Karina Luna( Cesan); Thiago Andrade (PM de Ponte Nova);   282 

 283 

 284 

ELISA MARIA COSTA 285 

Presidente do CBH-Doce 286 

 287 

JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA 288 

Secretária Executiva do CBH-Doce 289 


