
 

MINUTA DE ATA DE REUNIÃO - 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

DATA: 18/12/2014 2 

LOCAL: Auditório da ARDOCE 3 

MEMBROS PRESENTES: Sr. Pablo Camargo p/ Sr. Thiago Fiorott – FUNAI; Sr. Rafael Braga de 4 

Oliveia – IDAF; Sr. Carlos Eduardo Silva – Secretaria Estadual de Saúde; Sr. José Ricardo 5 

Paiva- Prefeitura Municipal de Baixo Guandu/ES; Sr. José Eduardo dos Passos Guerra - 6 

Prefeitura Municipal de Itabira/MG; Sr. Gisleno Martins Castro - Prefeitura Municipal de Belo 7 

Oriente/MG; Sra. Luciane Teixeira Martins - Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG; 8 

Sra. Arlete dos Santos Cunha Muniz - Prefeitura Municipal de Resplendor/MG; Sr. Olindo 9 

Antonio Demoner – SANEAR Colatina; Sr. Luiz Henrique p/ Sr. Omir Quintino Soares – SAAE GV; 10 

Sr. Ailton Calixto da Silva – SAAE Aimorés/MG – Suplente; Sr. José Gonçalves p/ Sr. Dartison da 11 

Piedade Fonseca – SAAE Itabira/MG; Sr. Luiz Fernando de Freitas Ribeiro – COPASA Ipatinga; 12 

Sr. Edson Valgas de Paiva – CENIBRA; Sr. Pedro Luiz Pereira Ribeiro – USIMINAS; Sr. Luiz Cláudio 13 

de Castro Figueiredo – VALE; Sr. Paulo Acorroni Júnior – SAMARCO; Sr. Odorico Pereira de 14 

Araújo – FIEMG; Sr. Henrique Lobo Gonçalves – IBRAM; Sr. Afonso Luiz Bretas – Sindicato Rural 15 

de Governador Valadares/MG; Sra. Isaura Pereira da Paixão - Sindicato dos Produtores Rurais 16 

de Manhuaçu/MG; Sr. Murilo Franco Machado – MINAS PCH; Sra. Micheline Fialho – UHE 17 

Baguari; Sra. Karollyne Morgiane – ARDOCE; Sra. Flávia Cabral Senna p/ Sr. José Adalberto de 18 

Rezende - AMAPI; Sr. Eduardo Ferreira de Carvalho – ABES/MG; Sr. Jorge do Nascimento 19 

Ferradeira - ASPEA; Sr. Vagner Sebatião Nandorf – Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa 20 

Teresa/ES; Sr. Senisi de Almeida Rocha – Lions Clube; Sr. José Angelo Paganini – Fundação 21 

Relictus; Sr. Felipe Benício Pedro – Sindicato Metabase de Itabira; Sr. Renaldo Lino da Silve – 22 

Etnia Krenak. CONVIDADOS: Cristiano Cária Guimarães Pereira – ANA; Ronevon Huembra – 23 

COPASA Manhuaçu; Thais Aparecida Barra; Ana Luiza Purri – Prefácio Comunicação; Ney 24 

Murtha – ANA; Maria Viana – Prefeitura Municipal de Resplendor; Caroline Bacelar Cândido – 25 

IBIO AGB Doce; Juliana Vilela - IBIO AGB Doce; Jessyca Barbosa Machado - IBIO AGB Doce. 26 

PAUTA 27 

1. Abertura e verificação de quórum; 28 

O Sr. Luiz Cláudio Figueiredo, Secretário Executivo do CBH-Doce, fez a abertura da reunião 29 

cumprimentando os presentes e justificando a ausência do Sr. Leonardo Deptulski, Presidente 30 

do Comitê. O Secretário fez alguns informes: a questão das ausências de membros nas 31 

reuniões das Câmaras Técnicas, principalmente a CTGEC, sendo que a situação está sendo 32 

apurada pela secretaria executiva que encaminhará ofícios aos membros solicitando 33 

justificativas e, dependendo do caso, informando a exclusão da instituição; a realização de 34 

reunião do CBH-Doce, representado pelo Sr. Leonardo Deptulski, e o IBIO AGB Doce, pelo Sr. 35 



 

Ricardo Valory, com o Sr. Vicente Andreu, Diretor Presidente da Agência Nacional de Águas - 36 

ANA, sendo que mais comentários serão feitos pelo Sr. Ricardo Valory no momento de sua 37 

apresentação; a respeito dos estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança, o Sr. 38 

Luiz Cláudio falou da forma de condução pretendida para a discussão do estudo nos comitês 39 

em 2015, em seminários divididos para alto, médio e baixo e não por comitê, ainda a ser 40 

discutido junto à equipe da FUNARBE. Informou que foi protocolado antes do início desta 41 

reunião, pela Sra. Flávia Senna, representante da AMAPI, um ofício da CIMVALPI com 42 

reclamações referentes à falta de resposta do IBIO AGB Doce sobre o andamento dos Planos 43 

Municipais de Saneamento Básico - PMSB na bacia do rio Piranga. O Secretário Executivo 44 

disse que já tinha conhecimento deste oficio encaminhado pela CIMVALPI, sendo que este 45 

assunto deveria ser discutido no âmbito do CBH Piranga. O Sr. Carlos Eduardo, Presidente do 46 

CBH Piranga, informou que não foi recebido no Comitê qualquer ofício solicitando esse tipo 47 

de providência. O Presidente do CBH Piranga informou ainda que esteve com representante 48 

do Ministério Público para assuntos sobre os PMSB dos municípios da bacia, e que o mesmo 49 

ficou satisfeito com as informações prestadas. Mencionou também que foram prestadas 50 

todas as informações sobre os PMSB na última reunião plenária do comitê e que os 51 

representantes municipais presentes ficaram satisfeitos. Não havendo ainda quórum 52 

deliberativo para aprovação das matérias de pauta, o Secretário Executivo do CBH Doce 53 

solicitou que fosse feita a apresentação da CTGEC. 54 

2. Relato das atividades da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos/CTGEC e Grupo 55 

de Trabalho de Cianobactérias; 56 

A Sra. Luciane Teixeira, Presidente da CTGEC, fez uma apresentação iniciada com a  57 

composição e a organização da CTGEC, ressaltou os trabalhos que já foram realizados e 58 

informou sobre a atual situação da escassez na bacia do rio Doce, conforme a análise das 59 

precipitações e das medições de vazões. Os presentes teceram comentários a respeito da 60 

situação da estiagem e dos conflitos em diversas regiões da bacia. Sobre as cianobactérias, o 61 

Sr. Ney Murtha, representante da ANA e coordenador do Grupo de Trabalho sobre esse 62 

assunto na CTGEC, fez uma breve apresentação dos trabalhos do GT, falando dos possíveis 63 

causas e fatores agravantes da proliferação das cianobactérias na bacia, indicando ainda a 64 

necessidade de melhoramentos para o acompanhamento dos níveis de toxinas. Informou 65 

que ainda não houve a ocorrência de níveis alarmantes de cianobactérias na bacia do rio 66 

Doce neste período, mas que na bacia do rio das Velhas já estaria acontecendo. Foi 67 

ressaltado que houve a prorrogação dos trabalhos do Grupo de Trabalho por mais 4 meses. 68 

3. Apresentação sobre a situação atual da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Doce 69 

e dos afluentes estaduais – representantes ANA, IGAM e IBIO-AGB Doce; 70 



 

O Sr. Luiz Cláudio agradeceu a presença do Sr. Cristiano Cárias, representante da ANA, e 71 

informou à plenária sobre a ausência do representante do IGAM, que havia confirmado a 72 

presença, porém, dias antes da reunião, informado a impossibilidade de participação. O Sr. 73 

Cristiano Cárias fez então a apresentação referente à cobrança no âmbito da União. 74 

Inicialmente deu informações sobre a implementação da cobrança na bacia do rio Doce, 75 

após ressaltou os valores da cobrança na bacia e o atendimento das metas do contrato de 76 

gestão pelo IBIO AGB Doce. Destacou algumas situações que influenciaram na redução da 77 

arrecadação na bacia, como os casos de solicitação de redução das vazões outorgadas. 78 

Informou também os valores repassados pela ANA ao IBIO AGB Doce e as situações de 79 

inadimplências, finalizando com a indicação de uma previsão de arrecadação de R$11,5 80 

milhões para 2015. 81 

4. Apresentação do IBIO-AGB Doce sobre as atividades de 2014, seguida da aplicação da 82 

avaliação como entidade delegatária da bacia do rio Doce e afluentes; 83 

A Sra. Juliana Vilela, representante do IBIO AGB Doce, justificou a ausência do Diretor Geral, 84 

Sr. Ricardo Valory, e fez a apresentação das principais programas/atividades realizadas pelo 85 

IBIO AGB Doce durante o ano de 2014, visando subsidiar a aplicação do questionário de 86 

avaliação da entidade delegatária.  Ao final, a Sra. Juliana destacou que o IBIO AGB Doce 87 

está à disposição de todos. O Sr. Luiz Cláudio solicitou que os questionários de avaliação 88 

distribuídos fossem preenchidos e entregues até o final da reunião. 89 

5. Aplicação de Pesquisa de Comunicação – Prefácio; 90 

A Sra. Ana Luiza Purri, Diretora da Prefácio Comunicação, falou dos objetivos da pesquisa 91 

para avaliação dos procedimentos relacionados à comunicação nos CBH da bacia, que 92 

basicamente seria encontrar os pontos falhos e avaliar aperfeiçoamentos. Foi solicitada pela 93 

plenária a prioridade na realização do media training para os comitês, com previsão para o 94 

início de 2015. Foi também abordada a questão das agendas de 2015. 95 

6. Aprovação da ata da 21ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 14/08/2014; 96 

Após a verificação de existência de quórum, o Secretário Executivo informou que a minuta de 97 

ata foi encaminhada aos membros juntamente com a convocação. O documento foi posto 98 

em debate, não havendo nenhuma consideração e sendo então aprovada a ata. 99 

7. Apresentação, para aprovação, das Cartas Manifesto elaboradas conforme 100 

encaminhamentos do III Encontro de Integração; 101 

Durante o III Encontro de Integração foi definido que seriam encaminhadas duas cartas 102 

manifesto aos governadores de Mina Gerais e Espírito Santo sobre o fortalecimento e apoio 103 

aos CBH da bacia, e outro ofício somente para o governador do Espírito Santo, sobre a 104 

implementação da cobrança naquele estado. As minutas das cartas foram lidas pelo 105 

Secretário Executivo e aprovadas pelo plenário. 106 



 

8. Deliberação sobre a proposta de alteração de competências da CT Gestão de Eventos 107 

Críticos - CTGEC; 108 

Foi informado que houve demanda vinda da própria CTGEC para que fosse feita a alteração 109 

do nome e das competências da Câmara Técnica, através de deliberação do CBH Doce. A 110 

proposta foi encaminhada para análise da CTIL, que fez as considerações e encaminhou a 111 

versão final a esta plenária. Lida a proposta, feitas as considerações, foi aprovada a DN CBH 112 

Doce n°45/2014. 113 

9. Relatos sobre o III Encontro de Integração (4 a 6/novembro/2014 - Senhora dos 114 

Remédios/MG); 115 

Foi feito relato do evento pelo Secretário Executivo que destacou a participação significativa 116 

e efetiva dos comitês da bacia, e avaliou positivamente as temáticas apresentadas durante o 117 

evento. O Sr. Carlos Eduardo, falou sobre a próxima edição do evento, que será realizada em 118 

Afonso Cláudio no mês de agosto de 2015. O Sr. Gisleno, membro do CBH-Doce, parabenizou 119 

a cidade de Senhora dos Remédios pela organização do evento e também pela limpeza da 120 

sede. 121 

10. Relatos sobre a participação no XVI ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacia 122 

Hidrográfica (23 a 28/novembro – Maceió/AL); 123 

O Sr. Luiz Cláudio falou da apresentação ministrada por ele em substituição ao Sr. Leonardo 124 

Deptulski, sobre “A cobrança como instrumento de superação para os obstáculos de gestão”. 125 

Avaliou ainda que, de forma geral, o conteúdo do evento tem evoluído bastante. O Sr. Carlos 126 

Eduardo, que participa da organização do ENCOB, disse que o próximo evento acontecerá 127 

em Caldas Novas (2015), depois na Bahia em 2016 e em Brasília no ano de 2017. A Sra. 128 

Luciane Teixeira avaliou que houve a falta da exploração do tema da estiagem.  A Sra. Isaura 129 

Paixão opinou que teria faltado uma maior efetividade na participação de alguns membros 130 

dos Comitês nas reuniões desse evento. Foi informado ainda que o stand do CBH-Doce foi 131 

muito visitado, sendo importante verificar a possibilidade de contratação para o próximo ano. 132 

O Sr. Senisi Rocha falou que os temas tratados no evento foram bem técnicos, mas que as 133 

salas eram bem pequenas, o que teria prejudicado uma maior participação. Ressaltou que os 134 

debates e os mini-cursos foram muito proveitosos, mas que, contudo, houve certa falta de 135 

controle durante as reuniões paralelas do Fórum Mineiro e do Fórum Nacional de CBH. Opinou 136 

que o CBH Doce precisa contribuir para o aprimoramento desta parte do evento. Disse ainda 137 

que a reunião de segmentos da Sociedade Civil foi desorganizada e que não se chegou a 138 

maiores conclusões pela falta de clareza e foco dos participantes. Segundo o Sr. Senisi, seria 139 

necessário se pensar em aperfeiçoamentos do formato do evento. O Sr. Carlos Eduardo, 140 

representante do CBH-Doce no Colegiado Coordenador do ENCOB, falou sobre a mudança 141 



 

do formato do ENCOB e que levará às reuniões as ideias apresentadas pelos membros que 142 

quiserem contribuir para o trabalho do Colegiado. 143 

11. Assuntos gerais e encerramento. 144 

Finalizados todos os pontos de pauta, a reunião foi finalizada as 13h30. 145 

Assinam esta ata: 146 

 147 

LEONARDO DEPTULSKI 148 
Presidente do CBH-Doce 149 

 150 
 151 
 152 

LUIZ CLÁUDIO DE CASTRO FIGUEIREDO 153 
Secretário Executivo CBH-Doce 154 


