
  

19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 

DATA: 06/02/2014 

LOCAL: FIEMG – Rua 14, n° 158 – Ilha dos Araújos – Governador Valadares/MG  

 

MEMBROS PRESENTES: 

 Sr. Antonio Calazans Reis Miranda – Ministério do Meio Ambiente 

 Sr. Thiago Henrique Fiorott – FUNAI 

 Sra. Caroline Willrich – FUNAI 

 Sr. César Pereira Teixeira – INCAPER 

 Sr. Rafael Braga de Oliveia – IDAF 

 Sr. Otávio Pinheiro de Lima Pitta Filho – IDAF 

 Sra. Marília Carvalho de Melo - IGAM 

 Sr. Wyllian Giovanni Moura de Melo – IGAM 

 Sr. Carlos Eduardo Silva – Secretaria Estadual de Saúde 

 Sr. Élison Cácio Campostrini – Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES 

 Sr. Valteir Torrente Faria – Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES 

 Sr. Leonardo Deptulski - Prefeitura Municipal de Colatina/ES 

 Sr. Hiran Amaro Pinheiro - Prefeitura Municipal de Virginópolis/MG 

 Sra. Márcia Souto Nunes Ferreira - Prefeitura Municipal de Peçanha/MG 

 Sra. Rogéria Cristina da Trindade - Prefeitura Municipal de Mariana/MG 

 Sr. Rodrigo Paiva Ribeiro - Prefeitura Municipal de Rio Doce/MG 

 Sra. Zeliane Silva Martins – Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG 

 S. José Eduardo dos Passos Guerra - Prefeitura Municipal de Itabira/MG 

 Sr. Gisleno Martins Castro - Prefeitura Municipal de Belo Oriente/MG 

 Sra. Luciane Teixeira Martins - Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG 

 Sra. Arlete dos Santos Cunha Muniz - Prefeitura Municipal de Resplendor/MG 

 Sr. Bruno Leles Conceição da Silva - Prefeitura Municipal de Aimorés/MG 

 Sr. André Luiz Sefione – CESAN 

 Sr. Olindo Antonio Demoner – SANEAR Colatina 

 Sra. Valdete Soares Santos Gomes – SAAE Baixo Guandu/ES - Suplente 

 Sr. Omir Quintino Soares – SAAE Governador Valadares/MG 

 Sr. Ailton Calixto da Silva – SAAE Aimorés/MG – Suplente 

 Sr. Sanzio José Borges – SAAE Viçosa/MG 

 Sr. Franklin Otávio Coelho Mendonça – COPASA de Ipatinga 

 Sr. Luiz Fernando de Freitas Ribeiro – COPASA de Ipatinga - Suplente 

 Sr. João Lages Neto – FIBRIA 



 Sr. Edson Valgas de Paiva – Cenibra 

 Sr. Leonardo Mitre Alvim de Castro – ANGLO FERROUS BRAZIL- Suplente 

 Sr. Pedro Luiz Pereira Ribeiro – USIMINAS 

 Sr. Guilherme Silvino – Centaurus Brasil Mineração- Suplente 

 Sr. Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE 

 Sr. Paulo Acorrouri Júnior – SAMARCO MINERAÇÃO S/A - Suplente 

 Sr. Odorico Pereira de Araújo – FIEMG 

 Sr. Denes Martins Costa Lott – SINDIEXTRA - Suplente 

 Sr. Afonso Luiz Bretas – Sindicato Rural de Governador Valadares/MG 

 Sra. Isaura Pereira da Paixão – Sindicato Rural de Manhuaçu/MG- Suplente 

 Sr. Rander Abrahão Tostes – CEMIG 

 Sr. Murilo Franco Machado – MINAS PCH 

 Sra. Micheline Cristina Fialho Rodrigues – UHE Baguari  

 Sr. José Maria de Souza Carvalho – UHE Risoleta Neves 

 Sra. Gilse Olinda Moreira Barbieri – Cisabes 

 Srta. Karollyne Morgiane Borges de Sousa – ARDOCE 

 Sr. Marco Antonio de Carvalho – IFES Colatina 

 Sr. Eduardo Ferreira de Carvalho – ABES/MG 

 Sr. Francisco das Graças Bernardino – CREA-MG 

 Sr. Jorge Nascimento Ferradeira – ASPEA 

 Sra. Waleska Bretas Armond Mendes – UNIVALE 

 Sr. Vagner Sebastião Nandorf – Sindicato Trabalhadores Rurais de Santa Teresa 

 Sra. Maria Emília Brumat - Sindicato Trabalhadores Rurais de Colatina 

 Sr. Celeste Martins Stoco – Central de Associações de Produtores Rurais de 

Governador Lindemberg/Es 

 Sra. Gladys Teresinha Nunes Pinto – Instituto Terra 

 Sra. Maria Valdete Leite da Cruz – Cáritas Diocesana 

 Sr. Iusifith Chafith Felipe – IAD/MG 

 Sr. Senisi de Almeida Rocha – Lions Clube 

 Sr. José Angelo Paganini – Fundação Relictus 

 Sra. Joema Gonçalves de Alvarenga – Instituto Pró Rio Doce 

 Sr. Felipe Benício Pedro – Sindicato Metabase de Itabira 

 Sr. Lucas Hajime de Oliveira Miyahera – AMA Lapinha 

 Sr. Paulo Saturnino Machado – ARPA 

 Sr. Renaldo Lino da Silve – Etnia Krenak 

 

CONVIDADOS: 

 

PAUTA: 

 

1. Abertura e Verificação de Quórum; 



2. Referendar as Atas da 17ª Reunião Extraordinária e da 18ª Reunião Ordinária CBH-
Doce, realizadas no dia 25/07/2013 em Governador Valadares-MG, aprovadas ad 
referendum pela Diretoria; 
3. Relato sobre a 19ª Reunião Ordinária CBH-Doce realizada no dia 19/12/2013 
(Reunião não instalada conforme Art. 19 do Regimento Interno); 
4. Apresentação do Relatório de Atividades do CBH-Doce de 2013; 
5. Apresentação do Relatório da Comissão Eleitoral; 
6. Discussão sobre o processo eleitoral complementar; 
7. Apresentação, análise e aprovação do Plano de Trabalho 2014 e aprovação do 
Calendário Anual de Reuniões; 
8. Informes sobre a composição das Câmaras Técnicas; 
9. Composição da Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL; 
10. Informe sobre a revisão do Plano de Aplicação Plurianual – PAP-Doce para o 

período 2014-2015; 
11. Encerramento. 

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS: 

 

Iniciado os trabalhos, o Sr. Leonardo Deptulski, Presidente do CBH Doce, juntamente 

com o Sr. Luiz Cláudio Figueiredo, Secretário Executivo, deram abertura à 19ª Reunião 

Extraordinária do CBH Doce, verificada a existência de quórum. Com relação ao ponto 

de pauta 2, o Sr. Luiz Cláudio Figueiredo explicou a necessidade da aprovação pela 

nova plenária da aprovação ad referendum concedida para as duas atas em questão, 

no que obteve concordância dos membros presentes, por unanimidade.  Os pontos de 

pauta 3, 4 e 5 por sua vez, tiveram sua retirada de pauta aprovada, considerando a 

extensão da pauta da reunião. Seguiu-se então para a discussão sobre o processo 

eleitoral complementar, item de pauta 6. Conforme informado pelo Secretário 

Executivo, o processo eleitoral que deu posse aos novos membros não resultou no 

preenchimento de todas as vagas, e que portanto há a necessidade de abertura deste 

processo simplificado para composição das vagas remanescentes. Segundo ele, a 

proposta para este processo seria a formação de um grupo de 3 a 4 membros, visando 

uma condução de forma rápida que tenha fechamento na próxima plenária do CBH 

Doce, a ser realizada no final de março/2014. Justificou que os prazos exíguos se 

devem ao fato do Comitê necessitar, ainda em março, das suas câmaras técnicas 

compostas, e também da composição integral das 60 vagas do CBH Doce. O 

Secretário Executivo sugeriu que o Sr. Odorico Araújo (FIEMG), que participou da 

Comissão Eleitoral, o Sr. Wylliam Giovanni (IGAM) e a Sra. Gilse Olinda (CISABES) 

formassem este GT, convidando também a Sra. Joema Alvarenga (registrando a sua 

ausência). Perguntou aos outros membros se haveria alguém com interesse em 

participação. Não havendo outros interessados, foi aprovada pela plenária a criação do 

GT, que será formalizada na forma de uma Deliberação Normativa. Em relação ao 

Plano de Trabalho 2014, ponto de pauta 7, o Sr. Luiz Cláudio falou da necessidade de 

uma revisão da proposta encaminhada, demanda que será encaminhada às Câmaras 

Técnicas e posteriormente discutidas em plenária. Foram lidos os pontos do Plano de 

Trabalho para conhecimento dos membros, sendo feita a observação de que nem 

todos os eventos previstos serão realizados. Sobre as Câmaras Técnicas, item 8 de 



pauta, falou da necessidade de uma nova composição, sendo que a da CTIL seria feita 

nesta reunião e, posteriormente (março), das demais três câmaras (CTCI, CTEGC, 

CTPlano), observando que a CTI é formada pelas indicações dos Comitês afluentes. A 

respeito da composição da CTIL, item 9 de pauta, o Sr. Luiz Cláudio leu para os 

membros os principais pontos da deliberação que cria esta Câmara Técnica, que foi 

encaminhada a todos os membros. Relatou as competências da CTIL, do número de 

membros, no caso, 15 membros, informando ainda que as entidades suplentes também 

têm direito de participação nas câmaras e que não há exigência de paridade entre 

estados (Minas Gerais e Espírito Santo) ou dos segmentos (sociedade civil, usuários e 

poder público). Disse que algumas entidades encaminharam ofício relatando interesse 

em participar da CTIL, sendo elas: FIEMG (representante a indicar) e Vale 

(representante: Maria de Lourdes Pereira dos Santos). O Secretário Executivo deu 

oportunidade para que os membros que tivessem interesse de participar da CTIL se 

manifestassem. Houve interesse por parte das seguintes instituições: Marcelo Libaneo 

- EMATER; Denes Lott – SINDIEXTRA; Jair Ferreira Medeiros – ASPEA; Estela 

Medeiros – SANEAR; Gilson – Instituto Terra; (a indicar) – IFES Colatina; Wyllian 

Giovanni – IGAM; (a indicar) – IEMA; (a indicar) – FIEMG; Maria de Lourdes – Vale; 

Francisco Bernardino – CREA/MG; Gilse Olinda – CISABES; Renaldo Lino – ETNIA 

Krenak. Concluída e aprovada esta nova composição da CTIL, o Sr. Luiz Cláudio 

informou que será feita uma reunião o quanto antes para tratar de assuntos urgentes, 

como DN de competências da Diretoria Colegiada. Com relação à participação da Sra. 

Joema Alvarenga no Grupo de Trabalho para coordenação do processo eleitoral 

complementar, a mesma recusou o convite e informou que estará presente sempre que 

possível. Passou-se então para item 10 de pauta, revisão do Plano de aplicação 

plurianual – PAP Doce para período 2014-2015. O Sr. Luiz Cláudio fez uma breve 

explicação sobre o PAP Doce. Informou que é um plano de aplicação dos recursos da 

cobrança, sendo que esse plano foi feito de forma diferenciada no CBH Doce, com 

abrangência plurianual, distinto dos que normalmente são feitos em outros comitês, 

que necessitam da aprovação a cada ano. Desta forma, explicou, como o plano é 

plurianual, e está vigente até 2015, podem ser feitas revisões, o que não implicaria em 

empecilho à continuidade dos trabalhos do IBio. Explicou que o processo pretendido 

para essa revisão se inicia com uma reunião com o IGAM, levando os comitês 

afluentes e suas diretorias, junto com a ANA, para conhecimento das planilhas de 

cobrança demonstrando quais recursos foram aplicados e como foram aplicados nos 

anos de 2012 e 2013, o que está alocado para 2014/2015, assim como a previsão 

atualizada de arrecadação (recursos da União e do Estado). A partir desta reunião, 

informou, pretende-se tirar diretrizes a serem encaminhadas para subsidiar a revisão 

do PAP em cada CBH de bacia afluente. Disse que esta reunião no IGAM deverá ser 

feita ao final de fevereiro ou inicio de março, após o carnaval. A Sra. Marília Carvalho, 

Diretora Geral do IGAM, informou a disponibilidade de agenda para esta reunião na 

parte da manhã do dia 21/fevereiro ou outro dia da semana seguinte, preferencialmente 

no dia 24/fevereiro. Finalizando esse processo de revisão, informou o Secretário 

Executivo, há ainda a previsão para a realização de uma Oficina conjunta, culminando 

o processo em uma plenária do CBH Doce a ser realizada ao final de maio/2014. A 



Sra. Ludmila Alves, representante da Agência Nacional de Águas, disse acreditar que o 

prazo seria curto para que esse assunto seja discutido nos comitês afluentes e também 

pelas câmaras técnicas do CBH Doce (CTIL, CTPlano e CTI). O Sr. Luiz Cláudio 

concordou, mas disse que será solicitado esse esforço dos CBH estaduais. 

Aproveitando o assunto, disse que um dos principais objetivos deste mandato será 

fazer com que todas as questões relacionadas à bacia sejam discutidas em cada  

comitê estadual. Segundo ele é preciso que o comitê estadual funcione, delibere e 

entenda o que está fazendo/falando e qual a função dele dentro do processo. E um dos 

pontos que está sendo colocado é a estruturação dos comitês estaduais, com 

condições de trabalho para uma equipe de apoio, ponto fundamental para um processo 

de discussão efetivo dos temas que serão demandados. Os assuntos deverão ser 

levados à plenária para que os membros entendam o que está acontecendo na bacia 

do rio Doce, destacou. Neste momento, finalizados os pontos de pauta, o Secretário 

Executivo solicitou à plenária se havia algum informe a ser feito. A Sra. Marília Melo, 

IGAM, falou de um evento que será realizado durante a semana da água nos dias 25 a 

27 de março, na UFMG em Belo Horizonte, sobre gestão de águas. Em seguida, 

convidou os membros do CBH Doce. A Sra. Luciane Teixeira, representante da 

Prefeitura Municipal de Governador Valadares, falou da 2º Conferência de Proteção e 

Defesa Civil, convidando aos municípios da região e do CBH Suaçuí para participar, 

informou que os convites com local e datas serão encaminhados. O Sr. Leonardo 

Deptulski falou sobre as cheias que atingiram a região, principalmente na cidade de 

Colatina/ES, segundo ele a cidade sofreu muito. De acordo com Sr. Leonardo 

Deptulski, a partir das cheias puderam constatar que o sistema de alerta é muito frágil e 

que é necessário um sistema que ajude a ter com maior antecedência informações 

para agir. Outra preocupação aconteceu no momento quem que as águas baixaram, 

revelando o nível de assoreamento, sendo que a impressão é que o nível de areia 

subiu quase um metro, o que significa o agravamento do quadro do baixo Doce e o 

risco que as próximas cheias atinjam ainda mais as cidades. Falou que o 

desassoreamento e o reflorestamento são medidas difíceis, mas que devem ser 

iniciadas. A Sra. Marília Melo, IGAM, fez comentário sobre a parceria da ANA com uma 

empresa holandesa relacionada ao monitoramento e ao aperfeiçoamento do sistema 

de alerta. Disse acreditar que seria ideal o CBH Doce oficiar à ANA sobre o interesse 

em dar continuidade a essa parceria, tendo em vista que a Holanda é referência em 

gestão de cheias. O Sr. Iusifith Chafith, Vice-Presidente do CBH Doce, falou da 

necessidade de preparação para um trabalho sintonizado com Defesa Civil, dentre 

outros órgãos. De acordo com ele, o Estado não consegue acompanhar o quadro com 

antecedência e na hora que acontecem as dificuldades a comunidade fica a mercê. A 

Sra. Joema Alvarenga, representante do Instituto Pró Rio Doce, voltando ao assunto do 

sistema de alerta, complementou informando sobre o sistema de alerta relacionado à 

presença de cianobactérias, que tem inclusive o apoio do IGAM, na qualidade das 

águas, destacando que este também é um sistema que deve ser acompanhado. A Sra. 

Ludmila Alves, representante da ANA, informou sobre o sistema de alerta, dizendo que 

a CPRM é responsável, e que deverá ser feito esse aprimoramento, informou também 

que o estado do Espírito Santo era o único que não tinha aderido a esse sistema, mas 



que recentemente o fez. Encerrando a reunião, o presidente do CBH Doce agradeceu 

os membros antigos pelas etapas passadas no comitê, agradeceu o apoio dos órgãos 

gestores (ANA, IGAM e IEMA), assim como os novos membros presentes. Falou da 

criação da Diretoria Colegiada, da integração que se pretende buscar no comitê e 

desejou que os desafios da bacia do Doce fossem vencidos. A reunião foi encerrada às 

16h. 


