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Às vinte e trinta horas do dia trinta de março 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 13ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Foram registradas as 3 

presenças do Sr. Wyllian Giovanni, do IGAM; Tenente Aleixo Junior, da Polícia Militar do Meio Ambiente de 4 

Minas Gerais; Sra. Nádia de Oliveira Rocha, do CBH-Caratinga; Sra. Débora dos Anjos, Vice Presidente do 5 

CBH-Santo Antônio; Sr. Luis Cláudio Figueiredo, 1° Secretário do CBH-Piracicaba; Vereador Gledston 6 

Araújo e professor Zezinho, prefeito de São José do Jacuri. A abertura oficial da reunião foi realizada pela 7 

Secretária Executiva do CBH-Doce e Prefeita Municipal de Governador Valadares, Sra. Elisa Costa, que 8 

saudou os componentes da mesa: Sr. Leonardo Deptulski, Presidente do CBH-Doce e Prefeito Municipal de 9 

Colatina, Sra. Joelma Gonçalves, 1° Vice-Presidente do CBH-Doce; Sr. Roberto César, 2° Vice- Presidente 10 

do CBH-Doce. A Secretária Executiva do Comitê cumprimentou também os convidados presentes na mesa: 11 

o Diretor Presidente da Agencia Nacional de Águas, Sr. Vicente Andreu, representando o Governo Federal; 12 

Sra Cleide Pedrosa, Diretora do IGAM, representando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente; Sr. Paulo 13 

Célio de Figueiredo, representando os comitês mineiros dos rios afluentes ao rio Doce. Em seguida, saudou 14 

o Secretario municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento de Governador Valadares, Sr. Julio 15 

Avelar; o Vereador Gledston Araújo, do partido Verde e o prefeito Zezinho, em nome da representação de 16 

todos os prefeitos municipais da bacia do rio Doce. Cumprimentou também as lideranças, sociedade civil, 17 

usuários, demais representantes do poder público e todas as representações que se fazem presentes no 18 

comitê. Posteriormente, ressaltou o momento histórico para o CBH-Doce, enaltecendo a integração dos 19 

comitês na bacia do Doce, para o processo de elaboração e conclusão do Plano Integrado de Recursos 20 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH-Doce, bem como sua importância como instrumento de 21 

gestão e implementação de ações para a recuperação ambiental da bacia. Mencionou ainda a importância 22 

da implementação da cobrança para gestão na bacia e a sustentação da agência como ferramenta de 23 

mudanças para implementar a política de recursos hídricos da bacia. Após este momento, foi realizada uma 24 

apresentação pelo músico Sr. Adalmir Neves de Matos, que cantou músicas relacionadas ao tema dos 25 

recursos hídricos. Em seguida, o Sr. Ney Alberth Murtha, da ANA, realizou uma apresentação sobre o 26 

processo de gestão de recursos hídricos na bacia do rio Doce. Apos a apresentação, foi convidada para 27 

compor a mesa, a Sra. Ana Paula Alves Bissoli, Secretária Executiva do comitê do Rio Guandu, 28 

representando os comitês capixabas da bacia.  Após este momento, foi passada a palavra aos membros da 29 

diretoria do comitê do Doce. Inicialmente, o Sr Roberto César mencionou sobre o consenso durante a 30 

execução da reunião para que se produza um bom resultado a todos os segmentos. Em seguida, a Sra. 31 

Joema Gonçalves fez uso da palavra e mencionou o processo de construção de debates referentes às 32 

propostas colocadas para o comitê, enaltecendo o exercício da democracia entre todos os segmentos na 33 

bacia, no processo de implementação da cobrança, assim como sua agência de bacia e implementação do 34 

plano de recursos hídricos. Em seguida, o Sr. Presidente do CBH-Doce, Leonardo Deptulski fez uso da 35 

palavra, saudando a todos na plenária, em especial aos convidados presentes, representantes da ANA, do 36 

IGAM e do IEMA. Ressaltou a importância da água na união dos povos e como recurso natural, para 37 
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sobrevivência de todos. Neste momento, foi relatada pelo presidente a presença de trinta e um membros, 38 

oficializando o quorum mínimo para dar início à reunião. Em seguida, foi dada a palavra aos representantes 39 

de órgãos gestores presentes na mesa. A Sra. Cleide Izabel Pedrosa falou pelo IGAM, e explanou sobre o 40 

processo construtivo dentro da bacia por todos envolvidos, que resultou na integração que servirá de 41 

espelho para outros processos em outras bacias e comitês do país. Após, o Sr. Vicente Andreu, Diretor 42 

Presidente da Agência Nacional de Águas, destacou a importância da reunião, cumprimentando a todos na 43 

mesa e plenária. Ele também requereu a compreensão dos governantes municipais, que tem dificuldades 44 

de tratarem do tema de recursos hídricos, sobre ponto de vista de importância de outras políticas 45 

municipais. No entanto, elogiou o envolvimento dos representantes da bacia do Doce com o tema de 46 

recursos hídricos e sua contribuição para o sistema de recursos hídricos no país, como referencia de um 47 

modelo de integração. Também mencionou que a cobrança sobre recursos hídricos é o único instrumento 48 

econômico existente no Brasil em que a União e o Estado permitem ao usuário definir o valor a ser pago por 49 

este bem. Além disso, eles cobram do estado e da união e decidem onde será empregada esta verba. Ele 50 

lembrou a plenária que o melhor planejamento no país que engloba todos os setores da sociedade são os 51 

planos de recursos hídricos, que contemplam esta diversidade integrada de planejamentos setoriais e são 52 

de grande importância para gestão da bacia. Por isso, precisam ser reconhecidos pelos municípios, estados 53 

e Governo Federal, fazendo com que o plano funcione e seja efetivo, sendo capaz de influenciar e orientar o 54 

estado e os municípios em seus planejamentos orçamentários. Neste momento teve fim a primeira parte da 55 

13ª Reunião Extraordinária. Às nove horas do dia trinta e um de março de dois mil e onze, no Auditório da 56 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares, situado à Rua Marechal Floriano, 905 - Bairro Centro, 57 

Governador Valadares/MG, teve início a seqüência da 13ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia 58 

Hidrográfica do Rio Doce. A Reunião teve reinicio com anúncio da pauta do dia: Aprovação da Ata da 59 

Décima Segunda Reunião Extraordinária do CBH-Doce, realizada no dia 16 de dezembro de 2010, em 60 

Governador Valadares-MG; Informes sobre os trabalhos do GTAI; Deliberação que dispõe sobre 61 

mecanismos e valores de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 62 

Deliberação que aprova o Edital Conjunto para seleção de entidade delegatária ou equiparada para 63 

desempenhar funções de Agência de Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; Deliberação para definição 64 

dos usos de pouca expressão nos corpos d’água de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 65 

Deliberação que institui a Câmara Técnica de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CTI-Doce; 66 

Moção sobre outorga para finalidade de abastecimento público. Em seguida, a Secretária Executiva do 67 

CBH-Doce, Sra. Elisa Maria Costa, colocou o primeiro ponto de pauta em aprovação.  Na ocasião, a Ata da 68 

Décima Segunda Reunião Extraordinária do CBH-Doce foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Sra. 69 

Joema Gonçalves, Presidente do Grupo Técnico de Articulação Institucional – GTAI apresentou alguns 70 

Informes sobre os trabalhos do grupo. Ela agradeceu a todos da plenária pela presença, em especial aos 71 

integrantes da câmara e representantes dos CBH´S de rios afluentes que participaram, assim como todos 72 

os envolvidos no processo desempenhado pela câmara e ao apoio as atividades do comitê do Doce 73 

realizados por todos. Em seguida, Sra. Joema relatou todo o processo para que se estabelecesse a 74 
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cobrança a partir de setembro de 2011 na bacia do Doce. Logo após, a Secretária Executiva do comitê, Sra. 75 

Elisa Costa, colocou em pauta a deliberação que dispõe sobre mecanismos e valores de Cobrança pelo Uso 76 

de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Deliberação nº 26). A condução deste item de 77 

pauta passou a ser feita pelo presidente do comitê, Sr. Leonardo Deptulski. Neste momento, o presidente 78 

explicou como seria o procedimento de debate para este ponto de pauta, sendo que a deliberação seria 79 

aprovada, salvo os destaques que seriam debatidos e aprovados separadamente. Para esta dinâmica, os 80 

membros do comitê seriam auxiliados pelo material entregue aos mesmos. Os destaques apresentados no 81 

documento foram debatidos ponto por ponto. Na seqüência, foi apresentado o parecer da CTIL. 82 

Segundamente, a mesa abre para plenária debater os destaques ponto a ponto, posteriormente vota-se 83 

cada destaque para culminar na sua aprovação e alteração do texto na deliberação. Em seguida foi 84 

apresentado um pedido de vistas da minuta de deliberação do terceiro ponto de pauta, solicitando sua 85 

suspensão. O documento foi protocolado e direcionado ao comitê pelo Sr. João Lages Neto e lido pela 86 

Secretaria Executiva do comitê. Na sequência, a mesa diretora concedeu a palavra ao Sr.João Lages e 87 

também à CTIL do CBH-Doce. Posteriormente, a Sra. Andréa Pereira, da CTIL, disse que a CTIL fez uma 88 

análise previa do pedido de vistas e que o mesmo não se sustenta, pois nem o GTAI nem a CTIL aprovaram 89 

nada como dito no pedido de vistas, pois todas as aprovações são realizadas no âmbito do comitê, com 90 

auxílio de pareceres de suas câmaras técnicas. Em seguida, o Sr. João Lages fez o uso da palavra, 91 

mantendo o seu pedido de vistas sobre a deliberação. Ele justificou que não se sentiu satisfeito com a 92 

explicação da CTIL e que a mesma não se justifica. Logo após, o presidente colocou para plenária, com 93 

base no regimento interno do Doce, a parte referente ao pedido de vista no comitê, com respaldo no artigo 94 

nono e no artigo vinte, os quais não contemplavam a situação em questão. Sendo assim, seria válido o 95 

artigo quarenta do regimento, que submete casos omissos para apreciação da plenária, que realiza uma 96 

votação acatando ou não do pedido de vistas em questão. Neste momento, a Sra. Patrícia Sena, da FIEMG, 97 

pediu a palavra e disse estar surpresa pelo procedimento diante do pedido de vistas, alegando ser direito de 98 

todos os membros do plenário, não configurando caso omisso ao regimento. Ela disse que nunca tinha visto 99 

um pedido de vistas ser colocado em votação. Na ocasião, o Sr. Leonardo Mitre fez o uso da palavra 100 

alegando que, em outros fóruns, se o pedido de vistas for justificado ele não tem que ser colocado em 101 

votação. O Sr. Paulo Figueiredo, representante da sociedade civil, também fez o uso da palavra, apoiando o 102 

posicionamento da CTIL. Ele argumentou que o pedido de vista não estava fundamentado e, como persistia 103 

a duvida no plenário, a situação deveria ser caracterizada como um caso omisso que, deveria, sim, ser 104 

votado pela plenária do Doce. O debate foi conduzido pela mesa, com o direito de duas falas a favor do 105 

pedido de vistas e duas falas contra o pedido de vistas da deliberação em questão. Neste momento, um 106 

representante da Federação da Agricultura de Minas Gerais, Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira, pediu a 107 

palavra para se manifestar sobre o assunto em questão, solicitando uma nova proposta, em que o debate 108 

fosse guiado sem determinação de quantidades de opiniões e tempo de falas dos membros. Devido ao 109 

impasse, foram colocadas em votação as duas propostas para debate sobre o pedido de vistas, sendo que 110 

a plenária aprovou a proposta da mesa de duas falas a favor e duas contra sobre o tema, por vinte nove 111 
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votos a favor, sete votos contra e seis abstenções. Falaram a favor do veto do pedido de vistas a Sra. 112 

Andrea carvalho, representante da SEAMA e Ana Cristina Monteiro, do Ministério do Meio Ambiente. E 113 

falaram a favor do pedido de vistas, a Sra. Edemar, advogada, que fez uso da palavra representando o Sr. 114 

João Lages e o Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira. Vencido o debate, foi colocada em votação a aceitação 115 

do pedido de vista, que foi vetado pela plenária por vinte e oito votos contra, dois a favor e doze 116 

abstenções. Dando continuidade à pauta, teve inicio o terceiro ponto, com leitura pela Sra. Andreia Pereira 117 

Carvalho, Presidente da CTIL, do parecer nº 07/2011/CTIL, que em conformidade com a 7ª Reunião 118 

Ordinária da CTIL realizada em 03/03/2011, analisou sob o aspecto técnico e legal, as minutas de 119 

Deliberação que: 1) dispõe sobre Mecanismos e Valores de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na 120 

bacia hidrográfica do rio Doce; 2) aprova o Edital para seleção da Entidade Delegatária ou Equiparada para 121 

desempenhar funções de agência de águas da bacia hidrográfica do rio Doce; 3) institui a Câmara Técnica 122 

de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce; 4) dispõe sobre Parâmetros para usos de pouca 123 

expressão nos corpos d’água de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, emitindo parecer 124 

favorável no sentido de recomendar que a Plenária do CBH-Doce promova os debates necessários à sua 125 

conclusão, assegurando eventuais contribuições quando da reunião plenária deliberativa. Após a fala da 126 

Presidente da CTIL, passou-se para o debate dos destaques assinalados no documento que foi 127 

encaminhado aos membros. O primeiro destaque contido no item b, do Art. 1º, era referente ao volume 128 

anual de água de efluente lançado no corpo hídrico, que será denotado “Qlanç”. Após debate da plenária o 129 

texto original foi mantido, sem nenhuma alteração.  Na sequência foi colocado em debate o destaque 130 

contido no sexto parágrafo do Art 3º. A sugestão da CTIL era excluir este parágrafo e criar uma moção.  A 131 

sugestão foi acatada pela plenária por quarenta e quatro votos a favor da exclusão, um para manutenção e 132 

nenhuma abstenção, com isso o parágrafo foi extinto. Também no Art 3º, foi solicitada pelo representante 133 

do setor agropecuário a redução da cobrança do setor em quarenta vezes. Após discussões sobre a 134 

manutenção do texto original e a proposta de redução em quarenta vezes, foi feita uma nova proposta, de 135 

redução de trinta vezes. Neste momento, o Sr. Tiago, representante da FUNAI, pediu a palavra para obter 136 

um esclarecimento sobre a cobrança pelo uso da água em comunidades indígenas, sendo que as mesmas 137 

estão em terras da união, mas com usufruto aos indígenas. A mesa encaminhou a duvida para o Sr. Patrick 138 

Thadeu Thomas, gerente de cobrança pelo uso de recursos hídricos da Agencia Nacional de Águas – ANA. 139 

Ele explicou que a cobrança é realizada em todo território nacional sobre os usos outorgáveis, ou seja, se o 140 

uso da comunidade for considerado outorgavél na bacia, será passível de cobrança. Em seguida, o Sr. José 141 

Lopes de Prado, produtor rural, explanou seu protesto contra a cobrança pelo uso da água aos produtores 142 

rurais, sendo que os mesmos, na sua concepção, são os produtores de água. Em seguida, foram colocadas 143 

em votação as três propostas: manutenção do texto da deliberação, redução de quarenta vezes e redução 144 

de trinta vezes. Foi aprovada em plenário a proposta de quarenta vezes inferior, por trinta e dois votos a 145 

favor, contra dois votos na proposta que mantinha o texto original da DNº 26 e dois votos de abstenção. Na 146 

continuidade da pauta, foi apresentado pelo Sr. Demétrius, representante da Universidade Federal de 147 

Viçosa – UFV, um destaque no artigo terceiro, parágrafo quarto, solicitando a exclusão deste parágrafo, por 148 
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entender que ele fere o enquadramento dos corpos d’água em classes de usos - um instrumento importante 149 

na gestão de recursos hídricos, sendo a meta do enquadramento em via de regra muito superior as 150 

condições atuais dos cursos d água. Segundo ele, a aprovação deste parágrafo significaria rever em todos 151 

os casos os valores acertados para cobrança, não sendo coerente com a expectativa de melhoria de 152 

qualidade dos corpos d água na bacia. O Sr. Luiz Cláudio, representante da VALE, explanou a favor da 153 

manutenção do parágrafo, alegando que o mesmo foi alvo de debates na câmara técnica pertinente do 154 

CBH-Doce, que entendeu que a revisão é prevista de forma pontual a nível de captação e não para o trecho 155 

do rio enquadrado na classe. O próximo destaque a ser apresentado estava contido no Art 4º, mais 156 

especificamente no trecho referente à definição do termo “Kmed”.  Após votação da plenária o texto original 157 

foi mantido. O destaque apresentado em seguida também estava contido no Art. 4º.  Foi apresentada pela 158 

representante da Vale, porém não acatada pelos demais membros da CTIL, a proposta de inclusão do 159 

parágrafo sexto, com o seguinte conteúdo: “§ 6º A Agência de Água da bacia do rio Doce terá um prazo de 160 

um ano para apresentar proposta para a cobrança pelo uso da água para o setor de mineração, de acordo 161 

com o estabelecido nas Resoluções CNRH nº 29/2002 e 55/2005”. A proposta de inclusão do parágrafo foi 162 

colocada em votação e rejeitada pela maioria dos membros presentes, que optaram pela exclusão. Sanada 163 

esta questão, foi passado para o próximo ponto de destaque, no Art 5º, referente ao Qlanç. O texto da minuta 164 

de deliberação estava da seguinte forma: Qlanç: volume anual de água lançado, em m³/ano. A proposta da 165 

plenária foi de substituir o termo água pelo efluente. Após votação, foi acata a substituição pela maioria. Já 166 

no Art. 6º foi feito um destaque com relação ao Qtrasnp. Após debate na plenária o texto foi mantido conforme 167 

estava na minuta de deliberação encaminhada aos membros: “Qtrasnp = volume anual de água transposto da 168 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce para outras bacias, em m3/ano. Ainda com relação ao Art. 6º foi proposta 169 

uma alteração de redação no parágrafo primeiro, esta sugestão foi feita pela representante da Vale, porém 170 

não foi acatada pelos demais membros. A redação proposta foi a seguinte: “§ 1º Para efeitos desta 171 

deliberação, considera-se como volume de água transposto, a parcela de água bruta que é derivada para 172 

um ponto localizado fora da bacia hidrográfica do rio Doce, com a finalidade de transposição definida na 173 

outorga. Após votação, a plenária optou por manter o texto original: “§ 1º Para efeitos desta deliberação, 174 

considera-se como volume de água transposto para outra bacia, a parcela de água existente em um corpo 175 

hídrico que é derivada para utilização e/ou lançamento em ponto localizado fora da bacia hidrográfica do 176 

Rio Doce”, foram vinte e um votos a favor do texto original, onze pela alteração e oito abstenções. Na 177 

seqüência, foi colocado em debate o destaque do inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo oitavo, 178 

onde foi defendido pelo Sr. Flaviano uma compensação para as empresas de saneamento. O Sr. Robson, 179 

representante do IEMA, fez uma proposta de exclusão do inciso segundo. O Sr. Luiz Cláudio, representante 180 

da VALE fez a proposta de inclusão no inciso segundo da redação ao final, desde que não caracterize 181 

atividade fim. Já o Sr. Ronald, da Prefeitura municipal de Ouro Preto, propôs a exclusão total do parágrafo 182 

primeiro do artigo oitavo, alegando que a matéria será avaliada futuramente e não teria a necessidade de 183 

ser votada agora. As propostas foram colocadas em votação pela mesa, e tivemos o seguinte quadro: doze 184 

votos para manutenção do texto apresentado, nenhum voto na proposta de inclusão da frase no inciso 185 
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segundo, vinte e sete votos pela exclusão do parágrafo primeiro e quatro votos de abstenção. Portanto, o 186 

parágrafo primeiro do artigo oitavo foi excluído. Dando prosseguimento à reunião, foi apresentado o 187 

destaque no artigo nono, que tratava da inserção de aprovação pelo CNRH no texto do artigo nono, que foi 188 

aprovado por todos. A COPASA solicitou a inclusão do parágrafo único para garantir a dotação 189 

orçamentária em 2011, a fim de proceder aos pagamentos compromissados financeiramente em 2012. 190 

Após este momento, a mesa colocou em aprovação a proposta de iniciar a cobrança em setembro com 191 

vencimento da boleta em janeiro de 2012. Esta foi a proposta vencedora por todos em plenário, já que foi 192 

retirada a proposta da COPASA que era, na essência, igual à proposta do texto original da deliberação. Em 193 

seguida, a plenária voltou a debater uma proposta do setor de saneamento, que foi lida pela Sra. Andréa 194 

Pereira. Na sequência, o Sr. Flaviano fez uma defesa e esclarecimentos sobre a proposta colocada do 195 

parágrafo terceiro. Foi encaminhada pela mesa uma proposta de inserção do artigo nono e outra proposta 196 

contraria a inserção. A proposta de inserção obteve dezessete votos e a proposta de não inserção vinte e 197 

um votos, além de quatro abstenções. Em seguida, o presidente deu continuidade à pauta entrando no 198 

anexo dois da deliberação, que trata dos valores dos preços públicos unitários de cobrança pelo uso de 199 

recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce. Foi apresentada a proposta enviada para todos os 200 

membros, o chamado cenário dois c, desenvolvido pelos comitês e órgãos gestores. Em plenária, foram 201 

apresentadas outras duas propostas, uma da COPASA e outra da FIEMG. Também foram apresentados 202 

dois destaques sobre o anexo II, um do Sr. João Lages e outro da diretoria do comitê do rio Doce. O 203 

presidente iniciou o ponto de pauta exclamando sobre o processo de construção de uma proposta da 204 

diretoria sobre os valores públicos, buscando o consenso entre os segmentos do comitê e mais uma 205 

alternativa para avaliação dos membros sobre o tema. Ao apresentar a proposta intermediária, o presidente 206 

falou da importância do processo de integração, com a transformação do GTAI em uma câmara técnica de 207 

integração do comitê do Doce. Falou também sobre as perdas financeiras com esta proposta intermediária, 208 

as quais seriam recuperadas com o aporte financeiro da ANA e IGAM nos primeiros anos da agência de 209 

bacia, mantendo a expectativa de se criar uma agência com capacidade técnica e financeira para responder 210 

ao anseio da bacia, em respeito à implementação das ações proposta no plano. Após este momento, o Sr. 211 

Patrick, da ANA, explanou sobre a avaliação técnica do cenário proposto pela diretoria. Após a 212 

apresentação, a Sra. Patrícia Sena, representante da FIEMG, fez uso da palavra para retirar a proposta da 213 

FIEMG, entendendo que a proposta apresentada foi construída por todos do comitê e é a mais satisfatória 214 

para todos os segmentos. Em seguida, foi dada a palavra para Sr. João Lages apresentar o destaque 215 

solicitado, com a proposta de que a transposição, até que seja concluído o estudo mencionado de impacto 216 

dos usuários a jusante pela agencia de bacia, tenha o mesmo preço de captação. Depois, foi dada a palavra 217 

para o representante da COPASA explanar sobre sua proposta. Porém, ele também abriu mão da sua 218 

sugestão após a explanação da diretoria. Sendo assim, foram colocadas em votação as propostas 219 

apresentadas para os valores dos preços públicos unitários. Neste momento, se fez presente o Secretário 220 

estadual de Meio Ambiente, Sr. Adriano Magalhães, que estava acompanhado de dois subsecretários: o Sr. 221 

Danilo, da área do licenciamento; a Sra. Marília e também da superintendente da SUPRAM do leste mineiro, 222 
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em Governador Valadares, a Sra. Maria Helena Murtha, da área de fiscalização. Foi solicitado pela mesa 223 

votar, primeiramente, o preço sobre a transposição. Sendo assim foram colocadas em votação as propostas 224 

apresentadas, sendo a primeira a apresentada no documento; a segunda apresentada pela diretoria e a 225 

terceira pelo Sr. João Lages, em que o preço de transposição seria igual ao de captação, até que o estudo 226 

técnico defina os percentuais da cobrança diferenciada. No plenário, a primeira proposta obteve dois votos, 227 

a segunda proposta obteve quarenta e cinco votos, e a terceira proposta obteve um voto. Assim, foi 228 

aprovada a proposta apresentada pela diretoria do comitê do CBH-Doce, que será anexada a esta ata. Na 229 

ocasião, foi proposta uma alteração no texto referente aos anos de cobrança, com intuito que o primeiro 230 

período englobe os meses referentes aos anos de dois mil e onze e dois mil e doze, contabilizando os anos 231 

de cobrança entre dois mil e doze até o final de dois mil e quinze. O Sr. João Lages, também propôs a 232 

supressão dos anos dois mil treze a dois mil e quinze, e a inclusão no texto de ano dois, ano três e ano 233 

quatro. Posteriormente, as seguintes propostas foram colocadas em votação: permanência do texto como 234 

apresentado, ou com a alteração, que apresenta os valores da cobrança até dois mil e quinze. Sendo 235 

assim, foi contabilizado um voto para permanência do texto como apresentado e a proposta da alteração foi 236 

aprovada, por contraste, pela maioria dos votos levantados pelo cartão de votação na plenária do CBH-237 

Doce, sendo que nenhuma abstenção foi registrada. Em seguida, foi dada a palavra para o Sr. Luiz Cláudio, 238 

da Vale, esclarecer sobre o destaque solicitado no artigo segundo do anexo II. Na ocasião, ele retirou o 239 

destaque solicitado, mas desejaria que o mesmo constasse no contrato de gestão. Em seguida, foram 240 

colocados os dois anexos com suas alterações para aprovação na integra do documento final após as 241 

alterações do dia. A plenária aprovou por unanimidade a Deliberação CBH-Doce nº 26 por quarenta e três 242 

votos. Neste momento, foi registrada a presença do deputado federal Leonardo Monteiro. Em 243 

prosseguimento, o presidente adentrou no item quarto da pauta sobre deliberação que aprova edital 244 

conjunto da entidade delegatária equiparada para desempenhar função de agência de água na bacia 245 

hidrográfica do rio Doce. Foi dada a palavra à CTIL para leitura do parecer sobre a deliberação proposta. 246 

Foi justificada a ausência do secretario estadual de meio ambiente do Espírito Santo, Sr. Paulo Rui. A Sra. 247 

Andréa apresentou as sugestões da CTIL e relatou que a Câmara não encontrou nenhum problema na 248 

proposta apresentada.  A Sra. Joema apresentou uma proposta de alteração de alguns pontos, como 249 

inclusão do texto contemplando a inclusão do território da barra seca à bacia do Doce. Já o Sr. Luiz Cláudio 250 

apresentou como proposta a flexibilização do numero de diretores da agencia entre quatro ou três. A Sra. 251 

Andréa acompanha a proposta colocada pela FIEMG. Após as falas, foi colocada em votação, e a proposta 252 

aprovada pela maioria visual de contraste dos cartões de votação em plenário, foi a de iniciar-se com três 253 

diretorias na agencia de bacia. Em seguida foi colocado em votação o tempo de experiência necessário 254 

para ocupar o cargo de diretor geral da agência, sendo as propostas de mínimo de dez anos ou cinco anos. 255 

Na ocasião foi aprovado, por maioria, o tempo mínimo de cinco anos de experiência para o cargo de diretor 256 

geral. Foi aprovada também por maioria unânime na plenária, a inclusão de no mínimo cinco anos de 257 

experiência para as demais diretorias da agência. Em seguida, foram colocadas em aprovação todas as 258 

alterações no texto do edital, o qual foi aprovado por quarenta e três votos. Em seguida entrou-se no quinto 259 
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item da pauta, referente à deliberação para caracterização de usos de pouca expressão dos corpos d água 260 

de domínio da união da bacia hidrográfica do rio Doce, a CTIL se pronunciou favorável à aprovação da 261 

deliberação. Onde foi votada e aprovada com quarenta votos. Em seguida entrou-se no ponto de pauta 262 

seguinte que se trata da deliberação que constitui a câmara técnica de integração CTI-Doce do CBH-Doce, 263 

onde a CTIL não recomenda a aprovação sem algumas alterações. Onde foram apresentadas em plenária 264 

pela presidente da CTIL. Sendo que a CTIL entendeu que a deliberação apresenta problemas, 265 

contradizendo as normas identificadas no caput do artigo terceiro no seu parágrafo segundo da deliberação 266 

CBH-Doce número um de dois mil e três. A CTIL entendeu que incluindo mais três representantes dos 267 

órgãos gestores na câmara técnica, resultaria em mais representatividade do poder público na câmara. 268 

Além da proposta do texto da deliberação, a CTIL propôs alterar para inclusão de mais um representante 269 

dos órgãos gestores, a proposta da ANA foi colocada pelo Sr. Ney Murtha, em que permaneça um 270 

representante dos órgãos gestores, em cumprimento ao que foi estabelecido no pacto das águas, 271 

entendendo que a participação dos órgãos gestores tem que ser qualitativa, propôs a mesma formação 272 

adotada no Grupo Técnico de Articulação Institucional - GTAI e na CTPlano do CBH-Doce, ficando três 273 

representantes de cada comitê da bacia e um representante de cada órgão gestor, totalizando trinta e três 274 

membros. Ficando as propostas iguais, porem assegurando o direito ao voto dos representantes dos órgãos 275 

gestores em uma e sem o direito na outra proposta. Ficou aprovada a proposta de um representante de 276 

cada órgão gestor na câmara técnica, como convidado, sem direito a voto, por unanimidade dos votos. O 277 

ponto seguinte foi apresentado pela Sr. Andréa, sobre a obrigatoriedade da indicação do CBH-Doce, entre 278 

os representantes da câmara, para o cargo de presidente da CTI-Doce, alegando não ser democrático e tira 279 

o direito dos membros da câmara elegerem quem será o presidente da mesma. Portanto a CTIL propôs a 280 

exclusão do parágrafo e que a eleição seja feita entre os membros da câmara. A proposta de exclusão foi 281 

aprovada por unanimidade dos membros. Após este momento o Sr. Luis Cláudio, representante da VALE, 282 

pediu a palavra para falar sobre a criação desta câmara técnica, relacionando a mesma ao enfraquecimento 283 

dos comitês de rios afluentes, alegando ser uma câmara de caráter centralizador, trazendo as decisões para 284 

esta câmara técnica, alegando falta de capacidade para atender as competências estabelecidas, como 285 

deliberações chegarem prontas nestes comitês, sendo que o acompanhamento dos planos das bacias de 286 

rios afluentes devem ser acompanhados pelo comitê e não pela câmara técnica, dizendo que assim não 287 

fará os comitês de rios afluentes trabalharem e amadurecerem em suas tarefas. Em seguida a Sr. Andréa 288 

Pereira pediu a palavra dizendo que nada no texto esta tirando a legitimidade dos comitês, só integram e 289 

criam um espaço de discussão de assuntos da bacia, lembrando que esta câmara técnica não delibera para 290 

os comitês de rios afluentes só apóia e acompanha os processos e questões referentes ao desenvolvimento 291 

da bacia. A mesa, após as contribuições, se comprometeu a analisar a deliberação e trazer o assunto para 292 

próxima reunião, em relação as competências da câmara técnica instituída. Sendo assim foi colocada em 293 

votação a aprovação da deliberação que cria a CTI-Doce, que foi aprovada com quarenta votos, por 294 

unanimidade. Próximo ponto de pauta foi relativo a monção sobre outorga para finalidade de abastecimento 295 

publico. A CTIL foi convidada a falar sobre a moção. Neste momento Sr. Paulo Célio, fez uso da palavra, e 296 
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alertou que o comitê estaria aprovando o escalonamento na reserva hídrica pelo setor, sem o estado ter 297 

normas para isso na concessão de outorgas, portanto que o comitê estaria aprovando algo que não existe 298 

ainda a nível de estado. Em seguida a senhora Cleide do IGAM disse ter acertado internamente este 299 

assunto no IGAM. O Sr. Robson, representante do IEMA, colocou a proposta de alterar o texto proposto 300 

para estudo da possibilidade e não aplicação imediata, por relatar que no IEMA ainda não debateu sobre o 301 

tema em questão. Foi solicitada pela plenária uma explicação sobre o motivo da matéria em questão ser 302 

uma moção e não uma normatização ou deliberação do comitê. Foi respondido a plenária que o comitê não 303 

pode, através de uma deliberação, criar normas para o estado que é responsável pela concessão da 304 

outorga, e para manter este ponto importante para o setor de saneamento, é feita através de moção que 305 

tem o caráter sugestivo ao órgão gestor. Em seguida foi colocada em votação as propostas, uma do texto 306 

original e a segunda de alteração sugerida pelo Sr. Robson, ficando aprovada a monção por unanimidade. 307 

Com a conclusão da pauta encerrou-se a décima terceira reunião extraordinária do CBH-Doce.    308 

        309 

Presenças: Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Federal: Ana Cristina Monteiro 310 

Mascarenhas (MMA); Elio de Melo Palmeira (FUNAI); Thiago Henrique Fiorott (FUNAI);   Representantes 311 

Titulares e Suplentes do Poder Público Estadual:  Andréia Pereira Carvalho (SEAMA); Robson Monteiro 312 

dos Santos (IEMA); Frederico Lopes Raposo Filho (SEAG); Cleide Izabel Pedrosa de Melo (IGAM); Adele 313 

Meire Rodrigues Rena (IEF); Maria da Penha Carvalho (SEPLAG); Robspierre Ferraz de Sousa (EMATER); 314 

Representantes Titulares e Suplentes do Poder Público Municipal: Leonardo Deptulski (PM Colatina-315 

ES); Joseane Viola Coelho (PM Baixo Guandu – ES); João Carlos Tietz (PM de Itaguaçu – ES); José 316 

Geraldo da Silva (PM de Caratinga – MG); Edson Soares Leite Junior (PM de Ponte Nova – MG);  José 317 

Alexandre Fonseca (PM Rio Doce-MG); Ronald de Carvalho Guerra (PM Ouro Preto – MG); Flaviano Luiz 318 

(Cisab Zona da Mata);  José de Fátima Oliveira ( PM de São João do Jacuri- MG); Giordani Leandro (PM 319 

Coronel Fabriciano-MG); Vongton Batista de Amorim (PM Aimorés-MG); Elisa Maria Costa (PM de 320 

Governador Valadares-MG); Arnaldo Edgard Lage da Silva (PM de Itabira – MG); Representantes 321 

Titulares e Suplentes do Setor de Abastecimento Urbano:  Karina Luna Moura (CESAN) Valdete Soares 322 

Santos Gomes (SAAE Baixo Guandu-ES);  Fábio Hell Andrade (SAAE Itaguaçu-ES); Dartison da Piedade 323 

Fonseca (SAAE Itabira – MG); José Orlando Junqueira Mafra (SAAE de Guanhães-MG); José Luiz Pereira 324 

Corrêa (SAAE Viçosa-MG); Valter Batista de Almeida (SAAE Lajinha-MG); Franklin Otávio Coelho 325 

Mendonça (Copasa de Ipatinga – MG); Albino Junior Batista Campos (Copasa de Ipatinga – MG);  326 

Representantes Titulares e Suplentes do Setor de Indústria e Mineração:  João Lages Neto (FIBRIA); 327 

Eduardo Figueiredo (Usiminas); Odilon Machado Neto (Arcelormittal); Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 328 

(VALE) Leonardo Mitre Alvim de Castro (ANGLO FERROUS BRAZIL); Edson Valgas de Paiva ( Cenibra); 329 

Patrícia Sena Coelho (FIEMG); Henrique Lobo Gonçalves (IBRAM);  Representantes Titulares e 330 

Suplentes do setor de Irrigação e uso Agropecuário: Carlos José Leal ( Sítio Barra do Paraíso - ES) 331 

Afonso Luiz Bretas (Sindicato Rural de Governador Valadares-MG); Raimundo Rodrigues Pereira (Sindicato 332 

Rural de Governador Valadares); Jefferson Salomão Fadlallah ( Sindicato dos Produtores Rurais de Lajinha 333 
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– MG); Isaura Pereira da Paixão ( Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu – MG);  Roberto Cezar de 334 

Almeida (FAEMG); Representantes Titulares e Suplentes do Setor Hidroeletricidade: Rodrigo Vargas 335 

Amaral (Cemig); Mário Augusto Cintra Ramos (Guanhães Energia S/A); Rander Abrão Tostes (Sá Carvalho 336 

S/A); Representantes Titulares e Suplentes de Organizações Civis:  Paulo Célio Figueiredo (Consórcio 337 

Águas Limpas); Nádia de Oliveira Rocha (Associação Amigos do Rio Caratinga); Ana Paula Alves Bissoli 338 

(Consórcio do Rio Guandu – ES); Moacir Costa de Oliveira (Associação dos Agricultores Familiares e 339 

Artesões do Distrito de Macadame); Representantes Titulares e Suplentes das Organizações Técnicas 340 

de Ensino e Pesquisa:   Ivo Barbosa (CREA – ES); Dematrius David da Silva (UFV- MG); Márcio de Souza 341 

Grossi ( ASPEA- MG); Waleska Bretas Armond Mendes (UNIVALE); Adonai José Lacruz (Instituto Terra);  342 

Representantes Titulares e Suplentes das  Organizações Não Governamentais: Daniel Pereira de 343 

Araújo (Instituto Álvaro Aguirre); Nivaldo Monteiro (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina – ES); 344 

Euflausina Rodrigues Salomão (Associação Naturalista na Defesa da Saúde Mental, Macrobiótica e Chá 345 

Caseiro); Joema Gonçalves de Alvarenga (Instituto Pró-Rio Doce); Giovanna Guimarães de Menezes 346 

(APRAPUHA) Representantes Titulares e Suplentes das  Comunidades Indígenas: Vilson Benedito de 347 

Oliveira (Aracruz – ES).  348 

Convidados:  Débora de Virbeto Oliveira (IGAM); Patrick Thomas (ANA); Flávia Carvalho dos Santos ( 349 

Cidade Futuro); Rodrigo Ribeiro Pignaton (IGAM); Luiza de Marilac (IGAM); Jovenila Araújo (Assessoria do 350 

Vereador Gleidson); Jaqueline Silva Coelho (FIEMG); Victor Sucupira (ANA); Rodrigo Flecha (ANA); Gilse 351 

Olinda Moreira Barbieri (PM de Colatina); Tenente Aleixo Júnior ( PMMG); Rafael Simões de Almeida 352 

(Univale); Thiago José Botelho (Univale); Sandro Lúcio de Lima (Pro´es) João Alves (CBH-Caratinga); 353 

Glêdston Guetão (Vereador de Governador Valadares); Júlio Avelar (Secretário M.M.) João Sedadio 354 

(SEMA); Fábio Brasileiro (PM de Governador Valadares); Eliane de Oliveira (Instituto Pró Rio Doce); Nadja 355 

de Almeida (Unipac); Carlos Alberto Oliveira (FAEMG); Daniele Silva Gomes(FIEMG); Luciane Teixeira 356 

Martins (PM de Governador Valadares); Mayara Luiza Martins ( SAAE – Governador Valadares); Ellen 357 

Almeida (SAAE – Governador Valadares); Abrahão A. (UFV/IFES); Ney Murtha (ANA); Elidemar dos Santos 358 

(Fibria); Umberto Ciqueira (Fibria); Luiz Fernando de Freitas Ribeiro (Copasa); Getúlio de Souza (SAAE); 359 

Pedro Venâncio (PM de Governador Valadares); Sebatião (Governador Valadares); Iulde Lourdes Santos 360 

(Vale); Gabriel (Instituto Terra).   361 

Justificaram ausência: Sanderson Dutra Rocha (PM de Caratinga – MG); Tânia Maria Duarte (Cisab Zona 362 

da Mata – MG); Leila Gomes de Almeida (PM de São José do Jacuri- MG); Élio de Assis Vieira (SSAE de 363 

Itabira- MG); Guilherme Ribeiro Giuberti (Sítio Barra do Paraíso – ES); Francisco Hermes Lopes (CREA – 364 

ES); Maria Emilia Brumat (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina); Márcia Roig Sperb (Energest 365 

S.A); João Alves de Oliveira Filho (ADIMA); 366 

 367 

Governador Valadares, 30 e 31 de março de 2011. 368 

 369 

LEONARDO DEPTULSKI 370 
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Presidente do CBH-Doce 371 

 372 

ELISA MARIA COSTA 373 

Secretária do CBH-Doce 374 



 

 

12 

 

 



 

 

13 

 

 



 

 

14 

 

 



 

 

15 

 

 



 

 

16 

 

 



 

 

17 

 

 



 

 

18 

 

 



 

 

19 

 

 



 

 

20 

 

 



 

 

21 

 

 



 

 

22 

 

 



 

 

23 

 

 



 

 

24 

 

 



 

 

25 

 

 



 

 

26 

 

 


