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Às dez horas do dia treze de dezembro de 2011, no Auditório da Prefeitura Municipal de Governador 1 

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

início a 16ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Foram convidados para 3 

compor a mesa, o 1º Vice-Presidente do CBH-Doce, Leonardo Deptulski; o 2º Vice Presidente, Roberto 4 

César de Almeida e a Secretária Executiva, Joema Gonçalves de Alvarenga. Dando início aos 5 

trabalhos, o Sr. Leonardo Deptulski destacou os novos desafios da bacia do Rio Doce, após a 6 

implementação da cobrança e a escolha da agência. Segundo ele, todo o trabalho deve ser 7 

acompanhado de forma cautelosa, sobretudo porque envolve dinheiro público. Para ele, um dos 8 

esforços do comitê é escrever e publicar a história de integração do CBH-Doce, que é referência para 9 

os outros comitês e merece ser divulgada. Ele também salientou que vê nascer em torno da questão 10 

ambiental uma nova espiritualidade, que une muitas pessoas e está se tornando um movimento forte 11 

de conscientização, para respeitar os limites da natureza e garantir a qualidade de vida para as atuais 12 

e futuras gerações. Na sequência, foi passada a palavra para o Sr. Roberto César de Almeida, que 13 

cumprimentou a todos e os agradeceu pela presença. Em seguida, ele destacou que apesar de os 14 

cargos públicos serem poucos, é a população que define quem irá ocupar estes cargos, sendo assim, 15 

quem elege tem o direito de cobrar. Ele disse que o mesmo será aplicado à agência, cujo trabalho será 16 

acompanhado e cobrado. Depois, ele destacou a importância da pontualidade nas reuniões, pois 17 

aqueles que cumprem o horário determinado acabam sendo prejudicados por quem chega atrasado, 18 

comprometendo o andamento e a qualidade dos trabalhos. Em seguida, a Sra. Joema Alvarenga 19 

destacou o desafio, agora que o processo atingiu um nível de “maturidade” com a aprovação da 20 

agência. Ela exaltou o trabalho de construção coletiva, que envolveu realidades diferentes em um 21 

processo de integração entre os 10 comitês. Por isso, o Doce se tornou referência em todo o Brasil. Os 22 

Estados de Minas Gerais e Espírito Santo estão trabalhando em conjunto, inclusive na busca de 23 

recursos para os programas construídos coletivamente. Ela destacou que devido a esta atenção 24 

especial com relação ao Doce, a responsabilidade fica ainda maior, porém ela acredita que a união 25 

será fundamental para superar os obstáculos e realizar um bom trabalho. Ela enfatizou o apoio dos 26 

técnicos e a motivação e o preparo da agência. Em seguida, já dando início aos informes previstos na 27 

pauta, a Sra. Joema Alvarenga falou sobre o material encaminhado pela Prefeitura de Rio Doce à 28 

diretoria do CBH-Doce, sobre o projeto de desenvolvimento local que está sendo feito na cidade. Ela 29 

destacou que quaisquer prefeituras que tenham interessem em divulgas as suas ações podem 30 

encaminhar as informações para a diretoria do CBH-Doce e também para a Agência. Como o quorum 31 

ainda não estava completo a pauta foi invertida, sendo iniciada com os informes, passando para 32 

depois o primeiro ponto de pauta, referente à aprovação da ata. Dando início aos informes, a Sra. 33 

Joema Alvarenga destacou a assinatura do Contrato de Gestão, celebrado entre a ANA e o IBio e 34 
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publicado no Diário Oficial da União no dia 04 de novembro, referente à cobrança nas águas de 35 

domínio da união. Na sequência, ela solicitou uma aprovação simbólica do contrato a parabenizou aos 36 

diretores, que estavam presentes, destacando que eles estão se organizando e trabalhando para 37 

assumir o controle da agência de bacia. Dando continuidade aos informes, ela destacou a realização 38 

do Encontro Anual de Integração da Bacia, previsto no Plano de Metas do Pacto das Águas. O 39 

encontro será realizado no âmbito da CTI, contando com a colaboração dos órgãos gestores e já 40 

efetivado com a operacionalização da agência e apoio e participação dos 10 comitês bacia. Na última 41 

reunião da CTI, foi feita uma discussão prévia e proposto o mês de setembro de 2012 para a 42 

realização do evento. Este encontro está previsto na deliberação que cria a CTI, sendo uma das suas 43 

atribuições, e tem como objetivo garantir a integração entre os 10 comitês e o caminhar harmonioso 44 

dos programas do PIRH sobre os auspícios da agência. O IGAM sinalizou a possibilidade de 45 

realização de dois pré-encontros preparatórios em Minas Gerais nos meses de abril e junho. Neste 46 

encontro “mineiro” seria feito um balanço dos caminhos de Minas para a implementação e efetivação 47 

dos programas, a organização dos comitês, relacionamento com a agência, entre outros. Também 48 

houve uma conversa inicial com o IEMA que, da mesma forma, vê a possibilidade de realização de um 49 

encontro preparatório para verificar a situação nos comitês capixabas. No Espírito Santo é provável 50 

que este pré-encontro seja realizado juntamente com outro evento relacionado ao tema já previsto, 51 

com o objetivo de otimizar o tempo. A idéia é já afinar estas questões na próxima reunião da CTI, 52 

prevista para fevereiro/2012. Neste momento, a Sra. Joema Alvarenga interrompeu os trabalhos para 53 

informar que o quorum tinha sido garantido com a chegada do 31º membro da plenária. Voltando aos 54 

informes, ela destacou a articulação que está sendo feita com os governos do estado e federal, a fim 55 

de garantir recursos com vistas à implementação dos programas do PIRH Doce. Ela destacou que 56 

foram realizadas reuniões com representantes dos ministérios que tem afinidade com os programas do 57 

PIRH. Também salientou que já foram realizados encontros na ANA e esta articulação continua sendo 58 

feita, sempre em contato com os deputados e senadores, com o objetivo de inserir os programas do 59 

PIRH no orçamento da união e dos estados. Em Minas Gerais, aconteceram reuniões com os 60 

secretários Renata Vilhena e Adriano Magalhães, a fim de apresentar os programas prioritários do 61 

PIRH, na busca de angariar recursos. No Espírito Santo, aconteceu uma reunião com o Secretário de 62 

Meio Ambiente, Paulo Ruy, para a apresentação dos programas prioritários e, recentemente, a 63 

deputada Luzia Toledo, da CIPE, comunicou que está sendo feito um trabalho junto aos demais 64 

deputados com o objetivo de enxertar recursos nos programas do PIRH-Doce. Diante do exposto, a 65 

Sra. Joema Alvarenga destacou que os caminhos estão sendo trilhado e que este é um trabalho de 66 

articulação política e é necessária muita insistência e determinação. Segundo ela, quando for 67 

alcançado o primeiro apoio financeiro, será aberta uma porta que irá se expandir cada vez mais. 68 
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Encerrado este tópico, passou-se para o próximo informe, sobre a implantação do Comitê de 69 

Integração. Segundo a secretária, todos aqueles envolvidos no processo sabem do sonho antigo de 70 

integração do comitê. Há algum tempo atrás, porém, a história era diferente. Cada um “puxava” para o 71 

seu lado e muitos pareciam querer o “fim” do Doce, pois os comitês afluentes, muitas vezes, sentiam 72 

que o Doce se situava hierarquicamente em um nível superior. No entanto, a história mostrou que este 73 

não era o desejo. Aos poucos, os comitês foram se integrando e hoje temos uma rede de cooperação, 74 

que quebrou antigas convicções e mostrou o quão importante é essa integração. A perspectiva é de 75 

que, a partir do próximo mandato, em 2013, já tenhamos um comitê de Integração. Esta é uma 76 

experiência inovadora, pois, a partir de então, serão os comitês afluentes os responsáveis por indicar 77 

os membros do CBH-Doce.  Esses novos componentes trarão a visão local e também deverão olhar as 78 

diretrizes globais. Isso será essencial para a implementação das ações do PIRH, do PARH e da AGB-79 

Doce/IBio. Este processo de integração será realizado, ao longo de 2012, no âmbito da CTI, pois é a 80 

câmara que conta com representação igualitária de todos os 10 comitês, sendo três representantes de 81 

cada um. Em 2012 será proposto o processo eleitoral a ser desencadeado e a discussão no âmbito 82 

dos comitês de rios afluentes é essencial. O relatório será elaborado encaminhado a todos para definir 83 

como se dará composição do Comitê de Integração. Na sequência, ela acrescentou um novo informe, 84 

sobre a discussão da minuta do Plano de Aplicação Plurianual (PAP), realizada na oficina de 85 

Construção nos dias 23 e 24 de novembro em Governador Valadares. Ela destacou a qualidade dos 86 

debates realizados durante a oficina. A minuta de deliberação foi amplamente discutida, ponto a ponto, 87 

visando a construção do PAP, para implantação dos programas do PIRH, já com os recursos oriundos 88 

da cobrança. Ela destacou que os diretores da AGB-Doce/IBio estiveram presentes na Oficina, que 89 

contou com o suporte técnico da Agência Nacional de Águas, com a participação da Sra. Ludmila 90 

Rodrigues e do Sr. Nelson Freitas. O IEMA e o IGAM também estiveram representados. A minuta, 91 

discutida e reescrita na oficina, está de posse dos técnicos da ANA para harmonização e, após a 92 

consolidação ela será encaminhada aos 10 comitês para ser debatida. No dia 29 de fevereiro, na 93 

próxima reunião da CTI, após a discussão no âmbito dos comitês, será feita a harmonização da 94 

minuta, que será votada e aprovada nos plenários, processo semelhante àquele realizado para a 95 

definição dos mecanismos e valores de cobrança. A idéia é o CBH-Doce discutir e aprovar esta minuta 96 

do PAP em sua próxima plenária, agendada para o próximo dia 29 de março. Ao final, ela destacou a 97 

importância deste documento que irá garantir a comunicação objetiva com a agência para a 98 

implementação dos programas do PIRH e PARH. Sendo assim, é necessário todo um cuidado, pois 99 

haverá o compromisso de cumprir aquilo que está previsto no PAP. Ainda na fase de informes, o Sr. 100 

Leonardo Deptulski destacou uma experiência que está acontecendo no Espírito Santo. Segundo ele, 101 

na semana anterior foi eleita a diretoria dos consócios dos SAAe´s do Espírito Santo, que envolve 24 102 
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municípios capixabas e a cidade mineira de Aimorés. Ele explicou que foi um processo longo que 103 

contou com o apoio da FUNASA. O consórcio terá sede em Colatina e também será construído um 104 

Centro de Referência em saneamento que irá assessorar a todos os SAAE´s, oferecendo análises 105 

técnicas e pesquisas. Outro objetivo do consórcio é a organização de compras públicas, para reduzir 106 

custos e, sobretudo, fortalecer os SAAE´s, que sofrem muito com a interferência política e a dificuldade 107 

em definir uma tarifa que seja justa para o consumidor e capaz de remunerar de forma justa o serviço, 108 

mantendo a qualidade da água oferecida. Neste momento, a fala foi interrompida pela chegada da 109 

Presidente do CBH-Doce, Sra. Elisa Costa, que se juntou aos demais representantes da Diretoria à 110 

mesa. Dando sequência à sua fala, o Sr. Leonardo apresentou o novo presidente do SANEAR, Antônio 111 

Demoneur, que veio pela primeira vez à reunião do CBH-Doce. Em seguida, foi passada a palavra à 112 

presidente do CBH-Doce, Sra. Elisa Costa, que justificou o atraso, pois estava em uma reunião com a 113 

equipe da Vale, no Rio de Janeiro e teve problemas com o vôo de volta. Ela destacou que o ano de 114 

2011 foi de muito trabalho e a projeção é de ainda mais atividades para 2012. Logo depois, ela falou 115 

que tem acompanhado a votação sobre o Código Florestal, que ainda não conseguiu agradar nem aos 116 

ambientalistas e nem aos ruralistas, mas tudo encaminha para a aprovação de um código mais 117 

condizente com a realidade atual. Ela destacou que esse debate evidencia a importância assumida 118 

pela questão ambiental nos últimos anos. Em seguida, comentou sobre o problema da água do rio 119 

Doce, que estava apresentando odor e sabor, mesmo após receber tratamento, fato que vinha 120 

deixando a população alarmada e preocupada. Segundo ela, foi realizada uma série de análises e 121 

reuniões para tentar compreender a origem e buscar uma solução para o problema. Após intenso 122 

debate, constatou que deve ser dada especial atenção a este fenômeno ambiental que precisa ser 123 

mais bem compreendido agora e para os próximos anos. É necessário verificar se os tratamentos 124 

serão suficientes para eliminar as impurezas do rio Doce. Em médio prazo, foi definido que serão 125 

buscadas novas alternativas para a captação, que não seja apenas no rio Doce, a permanecer os 126 

graves problemas do rio, que poderão prejudicar ou exigir tratamentos mais modernos para eliminar as 127 

cianobactérias ou outras bactérias que venham a aparecer ao longo do rio. Com o problema, ficou 128 

ainda mais evidente como a água é um bem fundamental para a vida das pessoas, pois a questão 129 

mobilizou toda a cidade. Outros municípios também estavam vivendo problemas semelhantes, não 130 

apenas em Valadares. Ela também destacou que deseja compreender se a presença da água parada, 131 

represada na Usina de Baguari tem alguma relação com este problema. Ela destacou que a questão 132 

das hidrelétricas ao longo do rio Doce também será objeto de estudo. A ANA foi acionada para ajudar, 133 

bem como os comitês e os sistemas de abastecimento urbano. Em seguida, ela salientou o importante 134 

momento vivido pelo comitê e mencionou que os recursos da cobrança serão importantes, e é preciso 135 

muito empenho para fazer bons projetos em benefício da bacia e gastar o dinheiro da melhor forma 136 
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possível, o que não é fácil no serviço público. Pois, tão importante quanto captar os recursos é gastá-137 

los. Logo depois, foi passada a palavra à Secretária Executiva do CBH-Doce, Joema Alvarenga, que 138 

voltou à questão da qualidade da água, que ganhou visibilidade e fez com que as pessoas olhassem 139 

com mais cuidado para as questões do comitê. Neste momento, a Sra. Joema Alvarenga retomou o 140 

primeiro ponto de pauta, referente à aprovação da ata da última reunião. Ela explicou que a minuta foi 141 

encaminhada a todos os membros do comitê anteriormente e questionou se havia algum 142 

questionamento ou correção a serem feitos. A ata foi aprovada, sendo registradas as abstenções dos 143 

representantes da SEAMA, IEMA, FUNAI, BRASCAN, CISAB e SAAE, que não estiveram presentes 144 

na reunião anterior. Após a aprovação da ata, foi passado para o próximo ponto de pauta, referente às 145 

experiências exitosas registradas ao longo da bacia do rio Doce. Para a reunião, estavam inscritas 146 

duas apresentações, sendo a expedição do rio Guandu e um projeto do SAAE de Guanhaes. No 147 

entanto, foi recebida uma comunicação oficial, vinda do CBH-Guandu, justificando a ausência na 148 

reunião e solicitando o adiamento da apresentação para a próxima plenária do CBH-Doce. Na 149 

sequência, passou-se para a apresentação dos representantes do SAAE de Guanhaes. Dando início à 150 

apresentação, o Sr. José Orlando, representante do SAAE de Guanhães no CBH-Doce, destacou a 151 

importância de estar no comitê para ajudar na conscientização e na elaboração de projetos na área 152 

ambiental. Segundo ele, a idéia inicial do projeto é pautada na divisão, ou seja, na distribuição de 153 

atividades - pequenas ações, com o objetivo de conseguir grandes resultados. Ele explicou que foi 154 

feita uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), que ajuda no diagnóstico da realidade 155 

da bacia. A partir de então, foi criado o Programa Graipu Água e Vida. Ele destacou que esta proposta 156 

da divisão pode ser replicada no Comitê da bacia do rio Doce, devido ao elevado nível de degradação 157 

e os inúmeros problemas registrados e à possibilidade de melhorias a partir de pequenas ações. Outra 158 

experiência relatada foi o trabalho em parceria com a comunidade que vive na região ribeirinha e os 159 

produtores de água. Em seguida, ele apresentou a funcionária do SAAE, Elise, que é a coordenadora 160 

do Programa Graipu. Segundo ela, o programa tem como principal objetivo a conservação e a 161 

revitalização do Ribeirão Graipu. O programa foi criado a partir de um estudo hidrológico em parceria 162 

com a UFV, que fez um diagnóstico da bacia. A partir deste levantamento foram definidas linhas de 163 

ação a serem trabalhadas de acordo com as prioridades. Os principais objetivos do programa são: 164 

promover a revitalização da bacia; promover a recuperação ambiental, promover o desenvolvimento 165 

sustentável, a mobilização social e a conscientização e educação ambiental. As linhas de ação 166 

trabalhadas são: o monitoramente da qualidade e da quantidade de água, reflorestamento, educação 167 

ambiental, proteção física de nascentes, recuperação de áreas degradadas, combate a poluições 168 

pontuais, combate à poluição difusa e técnicas mecânicas de conservação. Dentro destas linhas de 169 

ação, já estão funcionando alguns projetos. Com relação à qualidade da água, o projeto funciona 170 
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desde 2007. São sete pontos de monitoramento e a água é coletada mensalmente para avaliação. Em 171 

seguida, ela apresentou fotos ilustrativas. Logo depois, destacou o monitoramento da quantidade da 172 

água feito através do linígrafo e do pluviográfo, apresentando fotos para mostrar a evolução e 173 

destacando que o projeto será expandido no próximo ano. Com relação ao reflorestamento, ela 174 

explicou que a primeira área foi fechada em 2011, tendo sido cercada e reflorestada com árvores 175 

nativas, como experiência inicial, numa área de dois hectares. Segundo a Sra. Elise, tudo é feito em 176 

parceria com os proprietários, que vão abrindo as portas e permitindo a atuação da melhor forma 177 

possível. Também é feita a atualização dos cadastros. Para tanto, um funcionário do SAAE visita as 178 

propriedades e colhe as informações, adequando o projeto a cada realidade. Também está sendo feito 179 

o estudo da estrutura sanitária destas propriedades, sendo identificada uma situação precária em 180 

grande parte delas. Para ilustrar os resultados, ela apresentou a foto de uma área em julho 2010 e, 181 

depois, a mesma área após o terraceamento, um ano depois, evidenciando a diferença na pastagem, 182 

trazendo benefícios tanto para a população quanto para o proprietário. Também foram apresentadas 183 

outras fotos, demonstrando as evoluções alcançadas com a implementação do programa. Ao final, ela 184 

passou a mensagem de que este é um projeto novo, que está dando os primeiros resultados. Apesar 185 

de serem ações pequenas, o objetivo é chamar a atenção para as questões ambientais e tentar 186 

reverter o quadro de degradação, mesmo que seja uma gota d’água em um oceano é preciso começar. 187 

Após a apresentação, a Sra. Luciane Teixeira perguntou quantas pessoas estão envolvidas no 188 

programa. A Sra. Elise respondeu que o Graipu Água e Vida é formado por uma equipe de 189 

coordenação, com três pessoas, que são as que trabalham em campo. Contudo, há o apoio de toda a 190 

equipe do SAAE e das entidades parceiras, apesar de a equipe fixa ser bastante reduzida. Em 191 

seguida, foi questionado como é feito o acordo com os proprietários para o mapeamento das áreas 192 

isoladas. A Sra. Elise respondeu que não é um acordo fixo, mas uma aproximação. Segundo ela, a 193 

equipe ficou surpreendida com a aceitação do programa, pois a população abraçou a causa e não 194 

houve nenhuma resistência por parte dos proprietários procurados pela equipe. A execução dos 195 

serviços é feita pelo SAAE. Após a apresentação da experiência do SAAE de Guanhães, a Sra. Joema 196 

Alvarenga, retomou a pauta para a aprovação do calendário de atividades do CBH-Doce, para o 197 

período compreendido entre janeiro de 2012 e março de 2013, com vistas a subsidiar a atuação da 198 

AGB-Doce/IBio. O calendário traz a lista de eventos programados para o CBH-Doce e todas as 199 

câmaras técnicas. Em seguida, o Sr. Fabiano Alves, responsável pela UAR/GV explicou que na 200 

reunião será aprovado o calendário (detalhamento das atividades), já a tabela dos valores, que foi 201 

entregue aos membros é apenas uma estimativa. Ou seja, será aprovada apenas a previsão de 202 

atividades e não de gastos. A Sra. Joema questionou aos membros se havia alguma consideração ou 203 

objeção a ser feita. A planilha foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos membros 204 
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presentes. Findado este ponto de pauta, passou-se para os assuntos gerais. Neste ponto, o Sr. Carlos 205 

Brasileiro, diretor geral do IBio - AGB-Doce trouxe informes sobre a atuação da agência. Num primeiro 206 

momento, ele comentou que os diretores estiveram na agência PCJ e também destacou a participação 207 

na Oficina de Construção do PAP. Para ele, o sentimento deles, que estão chegando agora, é que se 208 

chegou ao ápice da integração, com debates de extrema qualidade. Ele comentou que, no PCJ, o 209 

Doce é visto como exemplo, um modelo a ser seguido. Segundo ele, a visita ao PCJ, que tem muita 210 

experiência organizacional e está chegando ao desembolso de 40% dos recursos arrecadados foi 211 

muito importante para o intercâmbio de informações e a troca de experiências. A idéia da AGB-Doce é 212 

ultrapassar o desembolso de 40% e, para isso, está sendo feita uma agenda intensa, envolvendo o 213 

treinamento e o nivelamento na Agência Nacional de Águas (ANA), a ser realizado nos dias 19 e 20 de 214 

dezembro, com a participação de técnicos e de auditores. Também estão previstas reuniões nas 215 

agências Peixe Vivo, AGEVAP, além de IGAM e IEMA. Estas reuniões são muito importantes para 216 

adquirir conhecimentos e trocar experiências. Ele salientou que a diretoria já está em busca de uma 217 

sede para a agência, vislumbrando o futuro. Sendo assim, o ideal é um espaço físico mais encorpado, 218 

que acompanhe o crescimento da agência. Em nome de todos os diretores, ele e do IBio agradeceram 219 

o apoio de todos, desejando que 2012 seja pior do que 2013 e muito melhor do que 2011. Na 220 

sequência, foi passada a palavra ao Sr. Fabiano Alves, responsável pela UAR/GV. Ele justificou a 221 

ausência dos técnicos da ANA nesta reunião, pois eles estão com limitação de diárias, já que o ano de 222 

2011 foi muito tumultuado e o limite disponível foi estourado. Logo depois, ele informou que foi 223 

aprovada na ANA a prorrogação da UAR/GV até o final de março/2012. A UAR seria encerrada em 31 224 

de dezembro de 2011, mas foi prorrogada para não interromper os trabalhos do CBH-Doce. Em 225 

seguida, o Sr. Leonardo Deptulski destacou que no início da reunião foi mencionado o Encontro Anual 226 

de Comitês de Bacias Hidrográficas, proposto para setembro. Segundo ele, esta época é complicada, 227 

pois é véspera da eleição municipal, que será no dia 07 de outubro de 2012. Como alternativa ele fez a 228 

seguinte sugestão: antecipar ou adiar o encontro, tendo como proposta a sua realização nos meses de 229 

junho/julho ou no mês de novembro de 2012. A Sra. Joema Alvarenga afirmou que este debate será 230 

levado para a próxima reunião da CTI, no mês de fevereiro. Logo após, foi passada a palavra à Sra. 231 

Isaura Paixão, presidente do CBH-Manhuaçu. Ela destacou que o comitê, desde sua criação em 2005, 232 

ainda não recebeu nenhum recurso, mas mesmo assim nunca deixou de existir. Ela destacou que este 233 

ano houve a eleição da nova diretoria e o comitê está em processo de reestruturação, com reuniões 234 

mensais. Em seguida, informou que entre os dias 18 e 21 de abril de 2012 será realizada uma 235 

expedição. Em 2005, há sete anos, na inauguração do comitê houve uma expedição semelhante. Ela 236 

convidou a todos para o evento, que será realizado no Alto Caparaó. Na sequência, destacou a 237 

importância do trabalho da agência e fez um apelo para que o comitê do Manhuaçu seja olhado de 238 
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forma especial no que diz respeito aos recursos. Em seguida, a Sra. Joema Alvarenga enfatizou que 239 

todos reconhecem o empenho dos representantes do CBH-Manhuaçu em participar de todas as 240 

reuniões e que mesmo com tantas dificuldades financeiras eles estiveram sempre presentes, sendo 241 

essenciais no processo. Logo depois, foi passada a palavra para a Sra. Tânia Duarte, do CISAB. Ela 242 

parabenizou a todos pelas conquistas de 2011. Em seguida, falou sobre a Associação Nacional dos 243 

Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE), e fez um convite para participação na 16ª Exposição 244 

de Experiências Municiapais de Saneamento, em que poderão se inscrever experiências sobre 245 

abastecimento, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, limpeza pública, drenagem urbana e manejo 246 

de águas pluviais, recursos hídricos, educação ambiental, entre outros. As inscrições podem ser feitas 247 

até o dia 23 de dezembro, sendo que o evento é parte da 42ª Assembleia Geral da Assemae, que será 248 

realizada na cidade e Maringá, entre os dias 10 e 15 de junho de 2011. No evento, estarão reunidos 249 

mais de 3.000 associados da área de saneamento. Ela informou que deixou folders sobre os eventos 250 

na saída para quem tiver interesse em conhecer e participar. Ao final, destacou que o CISAB/Zona da 251 

Mata está realizando hoje, em convênio com a FUNASA, na cidade de Viçosa, um encontro sobre 252 

Cianobactérias, que também conta com a participação de representantes do SAAE/GV, para saber 253 

como agir em casos de proliferação destas bactérias. Para o próximo ano, estão previstos diversos 254 

eventos relacionados ao saneamento, com o objetivo de melhorar a qualidade da água e da população 255 

de forma geral. A Sra. Joema destacou a importância de compartilhar as experiências exitosas. Em 256 

seguida, foi passada a palavra ao Sr. Luiz Fernando, representante da COPASA. Ele veio ratificar a 257 

fala da presidente do CBH-Doce com relação à presença de cianobactérias na água do rio Doce. 258 

Segundo ele, a COPASA vem trabalhando desde 2003 e estão sendo buscados mecanismos para que 259 

isso não chegue aos usuários. Segundo ele, este ano, foi detectada uma presença maior destas 260 

cianobactérias em algumas cidades ao longo do rio Doce. Esta bactéria não é tóxica, mas é precursora 261 

de outras bactérias e os cuidados estão sendo tomados. O Comitê se demonstrou preocupado com a 262 

questão e a Copasa está trabalhando e fazendo coletas em algumas lagoas para identificação. 263 

Também está comprovado que estas cianobactérias não estão presentes apenas no Rio Doce, mas 264 

em outros rios da bacia hidrográfica. Este é um trabalho de parceria entre os SAAE´s, COPASA, 265 

CBH´s e o IBio. Em, seguida, foi passada a palavra para a presidente do CBH-Doce que, aproveitando 266 

a fala do Sr. Luiz Fernando, agradeceu a COPASA pela colaboração, sendo parceira nos estudos e na 267 

análise da água, a fim de compreender o problema vivenciado. Em seguida, ela destacou que ainda 268 

não conversou com a diretoria, mas entende que além das atividades corriqueiras do Comitê, previstas 269 

no planejamento, seria interessante apresentar a todos os candidatos das eleições municipais das 270 

cidades da bacia um programa ambiental mínimo, com foco na revitalização. A idéia é que a diretoria 271 

elabore este documento em parceria com ANA e apresente aos candidatos, a fim de que a proposta 272 
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faça parte do plano de governo deles. Ela sugeriu que seja realizado um encontro com os 273 

representantes do poder público, em fevereiro ou março, averiguando o que já está sendo feito para a 274 

revitalização da bacia e propondo o plano para ser incorporado nos programas eleitorais. E, em 2013, 275 

seria interessante, que os planos de governo, já incorporassem no orçamento este plano, sendo assim, 276 

seria interessante que os municípios incluam a questão ambiental em seu orçamento, visando a 277 

revitalização da bacia. Um plano mínimo que seja exequível nas gestões municipais das pequenas e 278 

médias cidades. Após a rodada de contribuições dos participantes, a Sra. Joema Alvarenga passou 279 

para as considerações finais, destacando que o grande desafio é evitar que aconteça novamente um 280 

problema como o da qualidade da água, registrado neste ano com as águas do rio Doce que 281 

amedrontaram os consumidores dos municípios vizinhos e de Valadares devido ao sabor e ao odor 282 

presentes da água. Para evitar estes problemas, foram criados os comitês e os planos de saneamento 283 

são considerados prioritários no PIRH. É extremamente importante alertar as prefeituras para a 284 

questão ambiental e da água, pois eles possuem instrumentos que podem ser fundamentais para 285 

devolver a qualidade às nossas águas. Ela agradeceu muito à presença de todos, especialmente 286 

daqueles que chegaram pontualmente e aguardaram pacientemente pela chegada dos demais 287 

representantes até que o quorum fosse completado. Ela solicitou que nas próximas reuniões os 288 

membros evitem chegar atrasados, pois, às vezes, a demora de uma pessoa deixa mais de 30 289 

esperando e destacou que conta com a participação de todos para que a qualidade do trabalho 290 

executado até agora se mantenha em todas as instâncias do processo. Em seguida, comentou que 291 

hoje, dia 13 de dezembro, é conhecido como o aniversário do CBH-Doce. Segundo ela, foi feita uma 292 

pesquisa para verificar ao certo esta data, porém, apesar de não existir o registro oficial, 293 

tradicionalmente, o aniversário é comemorado no dia treze. Sendo assim, sugeriu que no próximo ano 294 

tenha um bolo para comemorar. Na sequência, foi passada a palavra para o Sr. Roberto Cezar, que 295 

agradeceu a presença de todos e destacou o cumprimento da pauta da reunião de forma eficiente, 296 

apesar do atraso inicial, pois todos os pontos foram debatidos com qualidade e de forma ágil. Em 297 

seguida, em sua fala final, o Sr. Leonardo Deptulski falou sobre a questão do dinheiro da cobrança e 298 

questionou sobre a forma como serão feitos os relatórios de prestações de conta do IBio. Ele sugeriu que 299 

fosse utilizado o mesmo período da administração pública, sendo: relatórios sintéticos bimestrais e relatórios 300 

de gestão quadrimestrais equivalentes aos 12 meses anteriores, para que seja possível acompanhar de 301 

perto toda a aplicação deste recurso que vai ingressar em 2012. A proposta é aprovar o formato destes 302 

relatórios a serem apresentados pela agência na assembléia do CBH-Doce do dia 29 de março. A diretoria 303 

deve trazer este modelo para ser discutido e aprovado pelo comitê. Segundo ele, seria essencial que já 304 

houvesse a prestação de contas bimestral referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 neste 305 

relatório a ser apresentado na plenária. Em seguida, ele agradeceu a presença de todos, e o apoio de toda 306 
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a equipe e também desejou um 2012 de união e fortalecimento, com muito sucesso para a agência. 307 

Finalizando, foi dada a palavra para a Sra. Elisa Costa, que sugeriu para a assembleia de 2012 a realização 308 

de uma análise da conjuntura ambiental, em função, inicialmente, da questão das mudanças climáticas. Ela 309 

destacou a realização de uma reunião na África do Sul sobre o protocolo de Kyoto, mas que ainda não 310 

houve o avanço suficiente com relação à emissão dos gases, especialmente EUA e China, que são os 311 

maiores poluidores. Ela destacou o papel protagonista do Brasil nesta questão e a importância do 312 

compromisso com questões como a reserva legal, APP e o combate ao desmatamento. Segundo ela, 313 

apesar das opiniões diferenciadas, a questão do Código Florestal merece ser debatida. Ela destacou 314 

também que recebeu um estudo ambiental, social, econômicas e sobre o território de Governador Valadares 315 

apresentado pela VALE,  evidenciando que o município tem 83% de área descoberta, ou seja, a nossa 316 

degradação ambiental requer estudos em longo prazo para poder, de fato, fazer um processo de 317 

recuperação consistente. Segundo ela, também é essencial que sejamos protagonistas no Rio +20, sendo 318 

essencial verificar como será a participação do comitê, que deve ser proativa neste processe tão importante 319 

que o Brasil irá sediar. Outra questão levantada foi a necessidade de uma maior mobilização e participação 320 

de todos os membros nas plenárias e em todo o processo. Para finalizar a reunião, ela agradeceu a 321 

participação de todos a e importância da colaboração dos membros para o ano de 2012, a fim de garantir o 322 

crescimento do CBH-Doce. Sem mais, a reunião foi encerrada às 12h30.  323 

 324 

Presenças: Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Federal: Thiago Henrique Fiorott 325 

(FUNAI);  Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Estadual:  Andréia Pereira Carvalho 326 

(SEAMA) Ananda Coutinho indicada pelo (IEMA) para substituir nessa reunião o Senhora Elene 327 

Zavoudakis; Wyllian Melo indicado pelo (IGAM) para substituir nessa reunião a Senhora Cleide Izabel 328 

Pedrosa de Melo; Adele Meire Rodrigues Rena (IEF); Maria da Penha Carvalho (SEPLAG); Robspierre 329 

Ferraz de Sousa (EMATER); Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Municipal:  330 

Leonardo Deptulski (PM Colatina- ES); João Carlos Tietz (PM de Itaguaçu – ES);  José Alexandre Fonseca 331 

(PM Rio Doce-MG);  Tânia Maria Duarte (Cizab Zona da Mata); Zeliane Silva Martins (PM de Coronel 332 

Fabriciano – MG); Elisa Maria Costa (PM de Governador Valadares-MG);  Representantes Titulares e 333 

Suplentes do Setor de Abastecimento Urbano:  Olindo Antônio Demoner (Sanear- ES); Fábio Hell 334 

Andrade (SAAE Itaguaçu-ES);  Mayara Luiza Martins Pontes (SAAE- Gov. Valadares – MG ); José Orlando 335 

Junqueira Mafra (SAAE de Guanhães-MG); Valter Batista de Almeida (SAAE Lajunha – MG); Luiz Fernando 336 

de Freitas Ribeiro (Copasa de Ipatinga – MG);  Representantes Titulares e Suplentes do Setor de 337 

Indústria e Mineração:   João Lages Neto (Fibria); Glautiere de Paiva Gomes (Aperam Inox America do Sul 338 

S/A); Luiz Claudio de Castro Figueiredo (Vale);  Igor Moreira Malta indicado pela (Samarco Mineração S/a) 339 

para substituir nessa reunião o Senhor Rodrigo Dutra Amaral;  Odorico Pereira de Araújo (Fiemg); 340 

Representantes Titulares e Suplentes do setor de Irrigação e uso Agropecuário: Wanderley Colombo 341 
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indicado pelo (Sítio Barra do Paraíso – ES) para substituir nessa reunião o Senhor Guilherme Ribeiro; 342 

Afonso Luiz Bretas (Sindicato Rural de Governador Valadares-MG); Isaura Pereira da Paixão ( Sindicato 343 

dos Produtores Rurais de Manhuaçu – MG); Luiz Antônio Coelho Leão (Fazenda Alvorada); Roberto Cezar 344 

de Almeida (FAEMG); Representantes Titulares e Suplentes de Organizações Civis: Moacir Costa de 345 

Oliveira (Associação dos Agricultores Familiares e Artesãos do Distrito de Macadame); Representantes 346 

Titulares e Suplentes do Setor Hidroeletricidade: Maria Célia Gama Peres (Brascan Energia S/A) 347 

Representantes Titulares e Suplentes das Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa:    Marco 348 

Antônio de Carvalho (IFES- Colatina); Representantes Titulares e Suplentes das  Organizações Não 349 

Governamentais: Gilse Olinda Barbieri indicada pelo (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina – 350 

ES) para substituir nessa reunião a Sr. Maria Emília Brumatt; Euflausina Rodrigues Salomão (Associação 351 

Naturalista na Defesa da Saúde Mental, Macrobiótica e Chá Caseiro); Joema Gonçalves de Alvarenga 352 

(Instituto Pró-Rio Doce); Eldo Silva (Acobama); Representantes Titulares e Suplentes das  Comunidades 353 

Indígenas: . 354 

Convidados: Luciane Teixeira Martins (PM de Governador Valadares – MG); Fábio Brasileiro (PM de Gov. 355 

Valadares – MG); Claudionor da Costa (IFMG de São João Evangelista); Edson de Oliveira Azevedo (AGB-356 

Doce); Roberto Pires da Silva (SAAE de Raul Soares); Carlos Magno Toledo Gouvea (AGB-Doce); Carlos 357 

Augusto Brasileiro (AGB-Doce); Sebastião Alves Maciel (SAAE Guanhaes); Viviane Queiroz Coelho (SAAE 358 

de Guanhaes); Elise Batista Lima (SAAE Guanhaes); 359 

Justificaram ausência: Demetrius David (UFV); Vongton Amorim Neto (PM de Aimorés-MG); Nádia 360 

Oliveira Rocha (Associação Amigos do rio Caratinga); Marcelino Aquino (Associação Beija Flor); Thiago 361 

Andrade (PM de Ponte Nova); José Adalberto (AMAPI); Ana Paula Alves Bissoli (Consórcio Rio Guandu); 362 

Leonardo Mitre (Angloamerican); Ana Cristina Mascarenhas (MMA); Getúlio Ezequiel da Costa (MMA); 363 

 364 

 365 

ELISA MARIA COSTA 366 

Presidente do CBH-Doce 367 

 368 

JOEMA GONÇALVES DE ALVARENGA 369 

Secretária Executiva do CBH-Doce 370 
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