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ATA - 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

No dia 04 de agosto de 2016 (quinta-feira), às 09h50min, teve início a 30ª Reunião 2 

Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH Doce, no auditório da 3 

ARDOCE, em Governador Valadares/MG. O Presidente do CBH Doce realizou a abertura dos 4 

trabalhos cumprimentando a todos os presentes. Feita a verificação de quórum, o Secretário 5 

Executivo deu inicio ao ponto de pauta referente à aprovação da ata da reunião realizada 6 

no dia 14/04/2016 (29ª reunião extraordinária). O Sr. Geraldo Vitor de Abreu, do IGAM, fez uma 7 

correção de data sobre a prorrogação do contrato de Gestão (alterou de dezembro de 2015 8 

para 2016) e o Sr. José Ângelo Paganini, membro do CBH-Piracicaba, questionou sobre a 9 

ausência das falas desrespeitosas do Sr. José Guilherme Figueiredo (ARYA), que fez uma 10 

apresentação na reunião do dia 14/04 sobre o projeto “Inventário Territorial” na ata, sugerindo 11 

que fosse inclusa. Os demais membros manifestaram discordância com essa sugestão. O Sr. 12 

Edson Valgas, Secretário Executivo, colocou em votação as duas propostas: 1) Inserir a fala 13 

detalhada do Sr. José Guilherme ou 2) A ata permanecer sem a fala. Por unanimidade, a ata 14 

foi aprovada como estava, sem inclusão da fala. Prosseguindo a reunião, o Sr. Fabiano 15 

Henrique Alves, Diretor Técnico do IBIO AGB Doce, fez uma apresentação aos conselheiros 16 

sobre a DN 51 do CBH Doce aprovada Ad Referendum, referente ao remanejamento dos 17 

recursos da arrecadação da cobrança pelo uso da água da calha do Rio Doce do Programa 18 

de Saneamento da Bacia - P11 (Projetos para SES), estabelecido no Plano de Aplicação 19 

Plurianual (PAP), para o Programa de Universalização do Saneamento – 41 (Apoio aos PMSB), 20 

do ano de 2016. Ele explicou que o objetivo da realocação é contemplar 09 municípios 21 

remanescentes com o PMSB, em atendimento a todos os municípios elegíveis e que 22 

manifestarem interesse na bacia. Ao todo serão 165 municípios atendidos. Outro objetivo é 23 

contemplar o município de Viçosa-MG com projeto para ampliação do sistema de 24 

abastecimento de água (SAA). Além disso, ele justificou que houve alteração apenas no 25 

recurso federal já alocado em cada UGRH, então não há prejuízo para outras bacias. Os 26 

recursos "retirados" de outros Programas serão "preenchidos" com o recurso estadual quando 27 

resolvida a questão com o IGAM, não havendo prejuízos na execução dos programas 28 

hidroambientais, inclusive já iniciados nas bacias. O Secretário Executivo colocou em votação 29 

e a realocação foi aprovada por unanimidade pela plenária. O próximo item de pauta foi a 30 

apresentação do Sr. Fabiano Alves, Diretor Técnico do IBIO AGB Doce, sobre a 31 

implementação dos programas previstos no PIRH e no PARH, demonstrando aos conselheiros 32 

como os recursos do CBH-Doce têm sido utilizados. Dentre os programas estão: Programa de 33 

Universalização do Saneamento (P41), com os PMSB concluídos ou em elaboração, havendo 34 

apenas 09 remanescentes; o Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura 35 
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(P22), com o objetivo de identificar áreas críticas relacionadas ao uso de água para irrigação 36 

e estabelecer estratégias para o aumento da eficiência do uso da água na irrigação; o 37 

Programa de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos – P12, Programa de 38 

Recomposição de APP’s e Nascentes – P52 e Programa de Saneamento Rural – P42, que já 39 

estão sendo implementados nas bacias do Rio Piranga, Suaçuí e Piracicaba. Em seguida, foi 40 

feita a inversão da pauta, passando-se aos informes sobre os impasses referentes ao Contrato 41 

de Gestão firmado entre o IGAM e IBio AGB Doce. O Sr. Geraldo de Abreu, do IGAM, iniciou 42 

as discussões informando sobre as reuniões que tem sido feitas entre o IGAM, IBIO e comitês a 43 

fim de buscar uma solução. Ele explicou que houve um processo de seleção pública, através 44 

de edital, em que os comitês selecionaram o IBIO como entidade equiparada à agência de 45 

bacia hidrográfica. Essa decisão foi reconhecida pelo CERH – Conselho Estadual de Recursos 46 

Hídricos, tornando o IBIO apto a receber recursos da cobrança pelo uso da água na bacia 47 

do Rio Doce. Só que ao fazer esse reconhecimento o CERH não determinou prazo e ao 48 

assinar o Contrato de Gestão, o Estado (por meio do IGAM), o fez para um período de 04 49 

anos, 2012-2015. Ao final do Contrato de Gestão, como não havia prazo determinado, a 50 

orientação da procuradoria foi de que o IGAM deveria buscar uma definição, tendo em vista 51 

que a administração pública não pode ter contratos sem prazo determinado. A partir daí, 52 

buscou-se seguir a legislação de convênios, que define um prazo máximo de 60 meses. Dessa 53 

forma, o contrato com o IBIO foi prorrogado até dezembro de 2016. Ele explicou que é 54 

necessário fazer um novo contrato de gestão e não mais prorrogar o já existente, e que em 55 

reunião realizada no dia 02/08 entre o IGAM e os comitês foi decidido que um novo edital 56 

será lançado para a seleção de nova entidade equiparada, podendo inclusive o IBIO se 57 

apresentar para concorrer. Com a palavra, o Sr. Leonardo Deptulski, presidente do CBH-Doce, 58 

ressaltou sobre o esforço que tem sido feito para construir um comitê de integração, através 59 

de erros e acertos, a ponto de o CBH-Doce ser considerado um modelo para outros comitês. 60 

Além disso, o desastre do rompimento da barragem de Fundão demonstrou a importância 61 

dessa integração, com a possibilidade de trazer os diversos conflitos da bacia para dentro da 62 

mesma plenária. Com isso, é necessário pensar quais são os cenários decorrentes dessa 63 

mudança: 1) Abre-se o edital, o IBIO concorre e é selecionado novamente como agência, 64 

dando continuidade às ações que já vem seito feitas; 2) O IBIO não concorre ou o IBIO perde 65 

e entra outra entidade equiparada, que deverá se estruturar totalmente para dar 66 

continuidade aos trabalhos dos comitês. Portanto, tudo que o IBIO está fazendo junto com os 67 

comitês como os PMSB, os programas, será perdido, pois entrará uma nova equipe que 68 

deverá passar por processo de seleção, capacitação, qualificação; 3) O edital dá deserto, 69 

ficando a hipótese do próprio IGAM executar as ações com os recursos da cobrança. O 70 

presidente do comitê ressaltou que tal hipótese seria esdrúxula, tendo em vista que o próprio 71 
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Estado arrecadaria os recursos e o próprio Estado executaria, restando a dúvida de qual seria 72 

o papel dos comitês nesse processo. Em função dessa reflexão, ele explicou que os 73 

presidentes deliberaram na reunião da Diretoria Colegiada que aconteceu no dia 03/08 74 

sobre a possibilidade do IGAM trilhar o mesmo caminho que a ANA, com a prorrogação do 75 

contrato, sem trabalhar com a hipótese de perder a estrutura e o entrosamento já firmados 76 

com o IBIO. Assim, ele propôs uma reunião entre os órgãos gestores ANA, IGAM e AGERH com 77 

os comitês para se buscar uma alternativa que não fosse essa de acabar com toda a 78 

estrutura já existente. O Sr. Geraldo de Abreu, do IGAM, respondeu que as discussões 79 

avançaram sobre qual seria o processo e que as datas já foram combinadas para que dentro 80 

de um processo de seleção seja feita a escolha de agência equiparada. A Sra. Gilse Moreira, 81 

conselheira do CBH-Doce e do CBH-Santa Maria do Doce, solicitou que o assunto fosse 82 

levado ao CERH, ressaltando que outros comitês estão se espelhando no modelo do CBH-83 

Doce, pois existe um entrosamento entre os comitês mineiros e capixabas e que todo esse 84 

trabalho construído em conjunto durante 10 anos não pode ser perdido. Ressaltou que essa 85 

integração continue, que o IBIO se fortaleça corrigindo as falhas com a ajuda dos comitês e 86 

que o Geraldo seja um mediador nesse pedido. O Sr. José Paganini, membro do CBH-87 

Piracicaba, disse que essa discussão deve ser feita primeiro entre os órgãos gestores e depois 88 

trazida para dentro do comitê, ressaltando que acha válido que seja feita a seleção de nova 89 

entidade equiparada. Com a palavra, o Sr. Ricardo Valory, Diretor Geral do IBIO AGB Doce, 90 

disse que em 2011 foi feito um edital conjunto ANA-IGAM e que nesses 08 meses a ANA não 91 

tem participado dessas discussões, estando inclusive perplexa com essa situação por não 92 

entender porque o IGSM está definindo que seja feito novo edital. Ele disse que o IBIO não é 93 

contra o edital, mas que deve ser em conjunto com a ANA. O Sr. Senisi de Almeida, 94 

presidente do CBH-Manhuaçu explicou que a Diretoria Colegiada resolveu “retroagir” o que 95 

foi definido na reunião com o IGAM do dia 02/08 e que não acreditava que a Maria de 96 

Fátima mudaria o posicionamento, mas que o Geraldo deveria ser um novo elo entre os 97 

comitês e o IGAM para auxiliar nessa articulação. Com a palavra, o Sr. Geraldo de Abreu 98 

falou sobre a possibilidade de cada comitê indicar o IBIO e tal proposta ser levada para o 99 

CERH. O Sr. Ricardo Valory explicou que na última reunião o IGAM definiu que tem haver um 100 

novo processo de seleção, que poderia ser por edital ou por indicação. Ele esclareceu que o 101 

IBIO não aceitará seleção por indicação, pois a ANA levou para aprovação no CERH nova 102 

delegação por mais 05 anos sem alterar o processo de seleção. Se houver novo processo, o 103 

IBIO só aceitará participar por edital. A Sra. Luciane Teixeira, conselheira do CBH-Doce e 104 

secretária executiva do CBH-Suaçuí, falou sobre a proposta de fazer uma reunião entre os 105 

órgãos gestores ANA, IGAM, AGERH e os comitês antes do dia 18/08, data prevista para a 106 

reunião da CTIL conjunta entre os comitês e IGAM. Os conselheiros definiram a data do dia 107 
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12/08, na parte da manhã, para a reunião. Foi feita uma pausa de 01 hora para o almoço. Ao 108 

retornar do intervalo, o Sr. Maury de Souza, Diretor de Projetos e Ecoficiência da Samarco, fez 109 

uma apresentação sobre as diversas ações ambientais e socioeconômicas que estão sendo 110 

desenvolvidas após o rompimento da barragem de Fundão. Além disso, falou sobre a 111 

Fundação Renova, entidade de direito privado responsável pelos 41 programas 112 

socioeconômicos e socioambientais estabelecidos no acordo, que começou a operar no dia 113 

02 de agosto. Durante a apresentação, a Sra. Gilse Moreira ressaltou que após o desastre, em 114 

05 de novembro de 2015, o CBH-Doce teve um gasto enorme com as viagens dos 115 

conselheiros dos comitês para participarem de expedições e eventos relacionados ao 116 

rompimento da barragem de Fundão e questionou ao representante da Samarco se o comitê 117 

pode reivindicar o ressarcimento dessas despesas. O Sr. Maury de Souza respondeu que 118 

dentro do TTAC estão estabelecidos municípios, não havendo nenhuma menção às 119 

entidades, mas informou que o CBH-Doce pode fazer essa reinvindicação que a Samarco 120 

analisará o pedido. Em seguida, o Sr. Galeb Chain, diretor da Fundação Renova, se 121 

apresentou aos conselheiros e ressaltou que o acordo é o guia do que deve ser feito, mas que 122 

existem coisas a serem discutidas e melhoradas e que ele está à disposição para sugestões 24 123 

horas por dia. Em seguida, o Sr. Leonardo Deptulski passou aos informes sobre a participação 124 

do CBH-Doce nas reuniões do Comitê Interfederativo. Ele falou sobre as Câmaras Técnicas que 125 

foram criadas e que a CT de Segurança Hídrica e Qualidade da Água e a CT de Restauração 126 

e Recuperação Florestal foram priorizadas pelo comitê, mas é possível a participação do CBH 127 

em todas elas. Além disso, falou sobre as deliberações que tem sido feitas pelo CIF. Em 128 

seguida, o Sr. Leonardo falou sobre a proposta de priorização das 500 nascentes de 2016 a 129 

serem recuperadas, conforme o TTAC da Samarco. A proposta é priorizar as bacias que estão 130 

recebendo captações alternativas de água, sendo: bacia do Rio Suaçuí, rio Santa Maria do 131 

Doce e rio Pancas. Ele colocou em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade. 132 

Prosseguindo a reunião, o Sr. Leonardo colocou em votação a indicação do suplente do 133 

CBH-Doce no CIF, que teve como sugestão o Sr. Carlos Eduardo Silva. Foi aprovado também 134 

por unanimidade. O Sr. Edson Valgas solicitou, devido ao horário, que os pontos de pauta 135 

referentes ao V Encontro de Integração e ao relato do ENCOB fossem levados para a próxima 136 

plenária. Além disso, ficou definido que o item referente à definição de titular e suplente do 137 

CBH Doce, a serem escolhidos entre Gilse Moreira e Carlos Eduardo, para o Colegiado 138 

Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) - Mandato 139 

2015-2017 fosse levada para a próxima plenária, tendo em vista a ausência do Sr. Carlos 140 

Eduardo Silva. Finalizados os pontos de pauta a reunião foi encerrada às 16h30. 141 
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