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ATA – 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

No dia 10 de dezembro de 2019, às 14h15, no Auditório do Polo de Apoio Presencial 2 
de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil – UAB, em Governador 3 
Valadares/MG, teve início a 42ª Reunião Extraordinária do Comitê. O Sr. Flamínio 4 
Guerra, presidente do CBH Doce, fez um breve relato da reunião realizada durante a 5 
manhã, informando também sobre a inversão das reuniões tendo em vista a 6 
inexistência de quórum para início da presente reunião que contém assuntos 7 
deliberativos. Em seguida, passada a palavra ao Sr. José Carlos Loss, 1º vice-8 
presidente do CBH Doce, o mesmo falou sobre a reunião realizada entre CTIL e CTI, 9 
no dia 21 de novembro, para tratar da revisão do PAP 2016-2020. Desta reunião 10 
conjunta ficou encaminhado que a decisão pela revisão seria tomada pela própria 11 
plenária do CBH. Esclareceu que a revisão do PAP para o próximo ano advém da 12 
incapacidade da agência de realizar todos os programas mencionados no 13 
documento em vigência, e que tal situação também foi visualizada pelo TCU que 14 
inclusive recomendou a revisão, e decorre ainda do cenário de indefinição na 15 
bacia. Naquela ocasião foi avaliado o conteúdo da proposta de revisão, mas deixou 16 
em aberto para a plenária decidir. O Sr. Luiz Henrique, da ANA, falou sobre sua 17 
participação por videoconferência na reunião conjunta da CTIL e CTI. De acordo 18 
com ele o ajuste do PAP em andamento será feito para as atividades até o fim de 19 
2020, e levou em consideração o tamanho das pernas da Entidade Delegatária para 20 
executar as ações, pois não seria possível realizar o que era previsto anteriormente. 21 
Desta maneira, a próxima Entidade Delegatária que assumir até 2020 vai encontrar 22 
algum planejamento até o final do ano, sendo que em 2021 haverá um novo PAP. O 23 
Sr. Odorico Araújo, representante da FIEMG, disse que o PAP é o documento que 24 
prevê as ações do CBH, e que concorda com a aprovação da revisão, 25 
principalmente para que a próxima entidade já tenha o “dever de casa” melhor 26 
definido. Em seguida, o 1º vice-presidente do CBH, Sr. José Loss, colocou em votação 27 
a avaliação quanto à viabilidade da revisão imediata do Plano de Aplicação 28 
Plurianual – Recursos da União, para o exercício de 2020. Foram 21 votos favoráveis, 2 29 
votos contrários e nenhuma abstenção. Em razão da aprovação da viabilidade de 30 
revisão do Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PAP 31 
Doce 2016-2020 - Recursos da União, o Sr. Fabiano Alves, Diretor Técnico do IBIO, 32 
realizou a apresentação da proposta de revisão. O Diretor apresentou o cronograma 33 
da revisão e informou que a proposta foi apresentada à CTIL e CTI do CBH Doce, e 34 
que sua aprovação se dará apenas no âmbito do CBH-Doce e não nos comitês 35 
afluentes, posto que trata apenas dos recursos oriundos da União. Definiu o PAP Doce 36 
como um instrumento básico e harmonizado de orientação dos estudos, estudos, 37 
projetos e ações a serem executados com recursos da cobrança pelo uso da água 38 
em toda a bacia hidrográfica do rio Doce (incluindo a região do Barra Seca) para o 39 
período de 2016 a 2020. Ressaltou ainda que o PAP é um documento único, mas 40 
contempla as especificidades de cada CBH/UGRH. Sua aprovação se deu no 41 
âmbito do CBH-Doce e CBHs MG, sendo referendado pelos CBHs ES. Os estudos, 42 
planos, projetos e ações a serem executados devem estar em conformidade com os 43 
programas estabelecidos no PIRH/PARH e CGs. Possuem diretrizes harmonizadas para 44 
toda bacia visando aperfeiçoar aplicação dos recursos. Os recursos devem apoiar, 45 
preferencialmente, a elaboração de estudos e projetos, com vistas a qualificar e 46 
alavancar investimentos para toda a bacia. Além disto, a priorização de áreas com 47 
maior vulnerabilidade com objetivo de implementação dos programas hidro 48 
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ambientais visando subsidiar decisão CBHs. Destacou que para a definição das áreas 49 
prioritárias para recebimento dos programas foi feito um mapa de vulnerabilidade. O 50 
Sr. José Ângelo Paganini questionou o uso dos recursos advindos do CBH Piracicaba 51 
para o custeio das atividades da agência e afirmou que a revisão está sendo tratada 52 
sem a discussão juntamente com os CBHs afluentes, e que tal situação prejudica a 53 
integração dos Comitês, além de questionar se trata de um planejamento realmente 54 
realizável. O Sr. Ricardo Valory ressaltou a necessidade de adequação dos 55 
programas com relação ao tamanho da agência, e que a discussão no âmbito dos 56 
CBHs afluentes deve ser feita no momento breve. O Sr. Volney informou que o Comitê 57 
é de Integração, mas existem dois contratos de gestão, cada um com suas 58 
prestações de contas, indicadores e metas, e não se pode achar que um contrato 59 
está dentro do outro. A integração é ótima, mas tem o limite da legalidade, não se 60 
pode passar dinheiro de um contrato para o outro, sendo que o Comitê precisa 61 
começar a ter essa atenção. Segundo o representante da ANA, o Comitê Federal 62 
tem uma estrutura própria e governança, no entanto, não se pode passar por cima 63 
de um contrato de gestão. Alegou que diante das dificuldades dos repasses dos 64 
recursos estaduais onerou muito o contrato de gestão federal, por esta e outros 65 
motivos importante a revisão do documento. Retomada a palavra ao Sr. Fabiano, 66 
falou sobre a proposta de revisão do PAP para o ano de 2020, apresentou as 67 
premissas, sendo: o Acórdão TCU nº 1.749/2018 com recomendações com destaque 68 
para a promoção do planejamento de execução do Plano de Aplicação Plurianual 69 
(PAP), junto aos comitês da bacia do rio Doce, de forma a assegurar a efetiva 70 
execução das ações nos prazos previstos, a celebração de parcerias para obtenção 71 
de recursos e a otimização da aplicação dos recursos arrecadados na cobrança 72 
pelo uso de recursos hídricos na bacia do rio Doce, compatibilizando sua força de 73 
trabalho e os projetos priorizados; a redução de Programas/Previsão de 74 
Gerenciadoras/Atendimento AUD/ANA; a revisão parcial, referente aos recursos da 75 
União, considerando: Tempo exíguo para discussão e tramitação em todos os CBHs 76 
estaduais (3-4meses); obrigatoriedade de construção de novo PAP em 2020 (nova 77 
delegação e CG); revisão do PAP em 2021, considerando atualização do PIRH-Doce. 78 
São propostas as seguintes alterações: Redução do número de Programas/Ações 79 
priorizados (de 14 para 9): Programas priorizados: Programas de Saneamento (P11 e 80 
P41), Programas Hidro ambientais e Saneamento Rural (P12, P21, P22, P42 e P52) e 81 
Prog. relacionados à Secretaria Executiva (P61.2 e P71. Programas/Ações que NÃO 82 
serão priorizados: P31, 61.1, P72, P73 e Atualização do PIRH. O Programa P21 83 
permanecerá priorizado no PAP, mas sem a previsão de recursos (CTI/CTIL). 84 
Programas de Saneamento (P11 e P41): Inclusão de ação relacionada à 85 
contratação da CEF para apoio elaboração TDR e análise e validação dos projetos 86 
(contratação direta), em continuidade ao Edital de Chamamento nº 01/2017 (37 87 
municípios selecionados e 65 projetos de SAA e/ou SES). Programas Hidro ambientais 88 
e Saneamento Rural (P12, P22, P42 e P52): Inclusão de ação relacionada à 89 
contratação de Gerenciadora no formato já utilizado por outras delegatárias, com o 90 
objetivo de garantir: Continuidade da iniciativa Rio Vivo (P12, P42 e P52) nas UGRHs 1, 91 
2, 3 e 4 e iniciar nas demais; Continuidade do Programa P22 92 
(acompanhamento/monitoramento e novas áreas). Programas relacionados a 93 
Secretaria Executiva (P61.2 e P71): Recursos do P61.2 (R$ 400 mil p/ 2020) apenas para 94 
o CBH-Doce (Definição da AUD/ANA); Inclusão de ação relacionada à contratação 95 
de Gerenciadora no formato já utilizado por outras delegatárias; Contratação de 96 
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empresas para apoio ao fortalecimento dos CBHs – P61.2 (locação de veículos, 97 
passagem aérea, alimentação e eventos); Contratação de empresa de 98 
comunicação social (P71). Os programas retirados/não priorizados serão excluídos da 99 
versão final do PAP atualizado, com exceção do Programa P21 (que continuará 100 
priorizado, mas sem previsão de recursos) e do P72 (teve desembolso). Alteração da 101 
forma de representar as informações, com dados sobre: Recursos Totais: Soma do 102 
saldo em conta 31/12/2015 + valores da cobrança efetivamente repassados até 103 
31/10/2019 + valores dos rendimentos até 31/10/2019 + Previsão de repasse referente 104 
ao restante de 2019 + Previsão de repasse para 2020.). Recursos Comprometidos: 105 
Realizado (pago) + Contratado (a pagar) + A Contratar. Recursos Livres: Recursos 106 
Totais – Recursos Comprometidos. Gerenciadoras: Ação específica no PAP (mais 107 
seguro) e não incluídas nos programas relacionados. Os recursos da União e a divisão 108 
dos mesmos entre as UGRHs, para os Prog. Hidro ambientais (P12, P22 e P52) e 109 
Saneamento Rural (P42), permanece inalterada. O Diretor Técnico do IBIO 110 
agradeceu a todos e se colocou a disposição para esclarecimento de dúvidas. 111 
Após, foi colocada em votação a aprovação da Revisão do PAP, totalizando 26 112 
votos a favor, 2 votos contra e nenhuma abstenção. O presidente do CBH agradecei 113 
a presença dos membros e convidados, e sem mais assuntos a tratar, a reunião foi 114 
encerrada às 15h30.  115 
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