
 

 

Ata aprovada durante a 48ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 13 de Maio de 2021.  

   ATA – 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE  1 

Às 14h15 do dia 04 de março de 2021 teve início, de forma telepresencial, por meio da plataforma 2 

JITSI MEET, a 47ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início aos trabalhos, o presidente do 3 

CBH-Doce, Flamínio Guerra, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Ademais, solicitou que a 4 

apresentação do escopo do Programa “Escola de Projetos” fosse realizada no início da reunião, logo 5 

após a verificação de nominal de quórum e os informes, sendo a proposição aceita pelos presentes. 6 

Prosseguindo, foi feita a chamada nominal, sendo constatada a presença de 33 (trinta e três) 7 

conselheiros com direito a voto, confirmando existência de quórum para instalação da reunião e início 8 

dos trabalhos.  Na sequência, o presidente do CBH registrou e agradeceu a participação da equipe da 9 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Ato contínuo, foi feita a leitura dos informes 10 

para o bom andamento da reunião, oportunidade em que foi informado a todos que a plenária estava 11 

sendo gravada e transmitida ao vivo no Youtube para acompanhamento da sociedade. Passando aos 12 

informes gerais, o presidente do comitê comunicou a todos que recebeu ligação telefônica da diretora-13 

presidente da ANA, Sra. Christianne Dias, para tratar sobre os recursos da cobrança devolvidos à 14 

união e que ainda não retornaram para a AGEVAP, situação relatada detalhadamente em comunicados 15 

encaminhados por e-mail a todos os conselheiros. Na oportunidade, a dirigente da ANA informou que 16 

está empenhado todos os esforços e realizando as tratativas necessárias para, dentro da maior 17 

brevidade possível, solucionar o problema e repassar o recurso à entidade delegatária, o qual é 18 

indispensável para a execução das ações hierarquizadas no PAP-Doce 2021-2025. No entanto, não 19 

houve um posicionamento concreto ou definição de prazos. Diante do exposto, o presidente do CBH-20 

Doce informou que seguirá empenhado em resolver o imbróglio e manterá a plenária devidamente 21 

informada. Encerrados os informes, foi dada a palavra ao diretor-presidente da AGEVAP, André 22 

Marques, para falar sobre o início dos trabalhos da entidade na Bacia do Rio Doce, considerando a 23 

formalização do Contrato de Gestão nº 034/2020, firmado junto à ANA. Em sua apresentação, ele 24 

informou que, no dia 13 de janeiro, foi efetivada a contratação de 06 (seis) funcionários remanescentes 25 

do IBIO para atuar na AGEVAP, sendo 03 (três) analistas administrativos financeiros, 01 (um) analista 26 

de programas e projetos, 01 (um) analista administrativo para a secretaria executiva de apoio ao CBH-27 

Doce e 01 (um) auxiliar de serviços gerais, considerando a disponibilidade financeira de custeio (7,5%) 28 

existente. Ademais, informou que foi iniciado o processo de estruturação da entidade, incluindo: 29 

organização da sede, contratos de aluguel, água, luz, telefone e alvará; contratação de empresas de 30 

contabilidade e assessoria jurídica, manutenção dos sites dos CBHs e contratação do site AGEDOCE, 31 

entre outros ajustes necessários e indispensáveis ao início do funcionamento. Por fim, fez uma 32 

apresentação sintética da movimentação financeira da agência, incluindo os repasses realizados, as 33 

despesas efetuadas e saldo em conta. Dando sequência, conforme alinhado no início da reunião, foi 34 

passada à apresentação sobre o programa “Escola de Projetos”, correspondente ao item 8.1 da pauta, 35 

antecipado a pedido do presidente do CBH-Doce e da entidade. Para tanto, foi passada a palavra à 36 

analista de programas e projetos da AGEVAP, Luciana Figueiredo. Em sua fala, ela discorreu 37 

brevemente sobre os objetivos do programa, com ênfase no princípio de “aprender fazendo”. Ela 38 
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explicou que a iniciativa funciona em articulação e parceria com as universidades locais, sendo 39 

oferecidas bolsas de estágio a estudantes universitários de 4º e 5º anos, ou seja, na fase final dos 40 

cursos de graduação. Incialmente, para a Bacia do Rio Doce, está prevista a seguinte estrutura: 01 41 

(um) coordenador da AGEVAP; 01 (um) coordenador da universidade; 04 (quatro) engenheiros plenos, 42 

com experiência mínima de 05 (cinco) anos; e 04 (quatro) estagiários técnicos. A Sra. Luciana 43 

Figueiredo explicou que a iniciativa envolverá a agenda azul, com ênfase na finalidade 01 do PAP-44 

Doce (gestão de recursos hídricos); a agenda marrom, com foco em ações de saneamento básico; e a 45 

agenda verde, cujo trabalho principal será no âmbito do Rio Vivo. Em seguida, discorreu brevemente 46 

sobre as principais atividades que serão desenvolvidas, destacando: realização de cursos específicos 47 

nas áreas afins; elaboração de estudos, programas, projetos e planos; criação de ferramentas de 48 

monitoramento; busca de fontes de financiamento de projetos e/ou obras; acompanhamento da 49 

implantação de obras. Por fim, apresentou o cronograma físico previsto para o primeiro ano de trabalho 50 

da Escola de Projetos. Em complementação, o Sr. André Marques destacou que o programa existe no 51 

âmbito do CEIVAP e apresenta excelentes resultados, além disso, destacou que, anualmente, é 52 

emitido relatório sobre a iniciativa, com a síntese de todas as atividades realizadas e informações sobre 53 

o atingimento das metas estabelecidas, sendo o documento encaminhado ao comitê e à ANA para 54 

conhecimento. Em seguida, o Sr. Flamínio Guerra destacou a importância da ação, que permitirá um 55 

salto de qualidade para os trabalhos da entidade, com incremento significativo da capacidade 56 

operacional, destacando, ainda, a relevância da capacitação dos agentes dos municípios. Na 57 

sequência, passando às perguntas, o Sr. Iusifith Chafith questionou como se dará o processo de 58 

contratação de pessoal. O Sr. André Marques explicou que será feita seleção específica para a Escola 59 

de Projetos para a qual haverá abertura de edital, em consonância com os normativos editados pela 60 

ANA. Ato contínuo, o Sr. Iusifith Chafith reforçou a importância de que seja realizada capacitação junto 61 

aos conselheiros do comitê e ressaltou a relevância da capacitar os funcionários dos municípios, 62 

sobretudo para proceder às ações relacionadas à revisão dos Planos Municipais de Saneamento 63 

Básico. Em resposta, o Sr. André Marques destacou que estão previstas ações continuadas para 64 

promover a qualificação dos membros dos CBHs tanto promovidas pela AGEVAP quanto pelos órgãos 65 

gestores de recursos hídricos. Por fim, destacou que a Escola de Projetos consta como atividade 66 

hierarquizada no escopo da Deliberação Normativa nº 90, por meio da qual o CBH-Doce aprovou o 67 

PAP 2021-2025, durante reunião plenária realizada em dezembro de 2020. Encerrada a apresentação, 68 

os conselheiros do CBH-Doce manifestaram ciência quanto às estratégias de implementação das 69 

ações relacionadas à Escola de Projetos.  Prosseguindo, foi passada à discussão e votação da ata da 70 

46ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, realizada telepresencialmente no dia 10/12/2020. Conforme 71 

praxe, considerando que o documento foi encaminhado previamente por e-mail, foi dispensada a leitura 72 

integral da ata. Em seguida, o documento foi colocado em regime de votação, sendo aprovado com 33 73 

(trinta e três) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções. Seguindo a pauta, foi feita a apresentação do 74 

parecer emitido pela Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) acerca da Deliberação Normativa 75 

CBH-Doce nº 89/2020. Esse documento foi deliberado na última plenária, porém, à época, o normativo 76 
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não havia sido submetido ao crivo da CTIL, razão pela qual, mesmo após a aprovação em plenária, foi 77 

solicitada análise no âmbito da câmara técnica. Assim sendo, atendendo à decisão da plenária, a CTIL 78 

procedeu à análise da DN e, por meio de parecer, recomendou a aprovação. Sendo assim, houve o 79 

devido cumprimento dos procedimentos regimentais necessários. Na oportunidade, o Sr. José Ângelo 80 

Paganini e a Sra. Luciane Teixeira Martins fizeram uma observação quanto à redação do parecer, 81 

considerando que o documento mencionava que a CTIL estava “ratificando” a decisão da plenária. No 82 

entanto, a CTIL não tem poder de ratificação, mas, de recomendação. Prosseguindo, foi passada à 83 

apreciação de votação da Deliberação Normativa nº 92/2020 que aprovou, ad referendum, a criação do 84 

GTCOB, o Grupo de Trabalho para acompanhar o processo de revisão dos mecanismos e valores de 85 

cobrança na Bacia do Rio Doce. Foi procedida à leitura integral do documento e apresentada a 86 

composição do grupo de trabalho, estabelecida durante reunião da CTIL realizada no dia 09/02/2021. 87 

Foi explicado que o trabalho visa atender à determinação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos 88 

(CNRH) que concedeu prazo até o dia 31 de junho de 2021 para que o CBH-Doce apresente proposta 89 

de revisão dos mecanismos e valores de cobrança ora vigentes, a qual deverá garantir a 90 

sustentabilidade da entidade delegatária. Acerca do GTCOB, foi informado que serão realizados 02 91 

(dois) encontros para discussão da proposta apresentada pela entidade, que, posteriormente, será 92 

levada à CTIL para emissão de parecer, o qual será submetido à plenária para discussão e votação. 93 

Finalizada a apresentação, o documento foi colocado em votação, sendo referendado de forma 94 

unânime entre os presentes, com o registro de 34 (trinta e quatro) votos favoráveis. Em seguida, foi 95 

dada a palavra ao Sr. André Marques para apresentação quanto à situação dos primeiros programas e 96 

projetos que serão desenvolvidos pela AGEVAP na Bacia do Rio Doce. Inicialmente, foi apresentado o 97 

cronograma da “Escola de Projetos”, desde a publicação do edital de seleção até a contratação dos 98 

profissionais, prevista para o mês de julho. Em seguida, foi passado ao SIGA Doce, cuja previsão de 99 

lançamento é no final do mês de abril. Depois, foi apresentado o cronograma para a execução das 100 

ações relacionadas ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) dos 35 (trinta e cinco) municípios 101 

contemplados no Edital nº 01/2017, sendo que o início dos projetos está previsto para o mês de abril. 102 

Acerca das ações ligadas ao SES foi informado à plenária que serão realizadas, entre os dias 15 e 19 103 

de março, reuniões telepresenciais de alinhamento com os municípios beneficiados. Por fim, foi 104 

apresentado o calendário da iniciativa do Rio Vivo, sendo que está previsto para o mês de agosto o 105 

início das intervenções em campo. Em complementação, a Analista Administrativa da AGEVAP, 106 

Juliana Vilela, informou que, paralelamente, estão sendo iniciados os trâmites para a contratação da 107 

empresa para atuar no âmbito do Programa de Comunicação Social (P71). Finalizadas as 108 

apresentações e não havendo questionamentos, foi passado aos Assuntos Gerais. Neste momento, foi 109 

dada a palavra ao Sr. Roberto Morais e ao Sr. Gaetan Dubois, da ANA, para informar à plenária sobre 110 

o andamento do processo licitatório para a contratação da empresa que será responsável pela revisão 111 

do PIRH-Doce e elaboração da proposta de enquadramento para a bacia. O Sr. Gaetan informou que a 112 

vencedora do certame foi a Engecorps, sendo que foi requisitada à empresa a apresentação de 113 

algumas documentações complementares necessárias à celebração da contratação. Segundo ele, a 114 
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previsão é que essa etapa seja concluída até o final de março. O Sr. Roberto informou que a ANA, 115 

juntamente com os órgãos gestores estaduais – IGAM e AGERH, está trabalhando no diagnóstico 116 

preliminar, que será remetido ao comitê assim que estiver concluído. Ele destacou que a expectativa é 117 

assinar o contrato e iniciar as atividades junto à empresa em abril, sendo fundamental o envolvimento 118 

do comitê em todas as etapas do processo. Não havendo outros assuntos em pauta, o Sr. Flamínio 119 

Guerra agradeceu a presença e a participação de todos. A reunião foi encerrada por volta de 17h00. 120 
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