
Produzido por Prefácio Comunicação (31) 3292-8660

Abril/2016

Durante a 27ª Assembleia Extraordiná-
ria do CBH-Doce foi eleita a nova diretoria 
do Comitê, que conduzirá os trabalhos até 
o próximo ano. Integram a  nova diretoria, 
Leonardo Deptulski (presidente), repre-
sentante do poder público; Carlos Eduardo 
Silva (primeiro vice-presidente), também 
representante do poder público, e Gilse 
Olinda Moreira (segunda vice-presidente), 

representando a sociedade civil. Edson  
Valgas, representante dos usuários, as-
sumiu o cargo de secretário executivo. Já 
para os cargos de primeiro e segundo se-
cretários executivos foram escolhidos, res-
pectivamente, Senisi de Almeida Rocha, 
do segmento sociedade civil, e João Lages 
Neto, dos usuários. Eles cumprirão man-
dato até abril de 2017.
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O presidente do CBH-Doce, Leonardo 
Deptulski, participou, no dia 2 de março, 
da cerimônia de assinatura do acordo de 
recuperação do Rio Doce entre a União, 
os governos de Minas Gerais e do Espírito 
Santo e a mineradora Samarco. A região 
foi devastada pelo que é considerado 
o maior desastre ambiental do país, o 
rompimento da barragem de rejeitos de 
minério da empresa Samarco.

No acordo, estão previstos 
investimentos de cerca de R$ 20 bilhões, 

em dez anos, em atividades para a 
recuperação integral dos danos sociais, 
econômicos e ambientais na região 
hidrográfica. Também serão investidos 
R$ 4,1 bilhões em ações compensatórias 
ao longo de 15 anos. Desse total, R$ 4,4 
bilhões serão depositados pela Samarco 
até 2018.

O presidente do CBH-Piranga, Carlos 
Eduardo e o diretor geral do IBIO-
AGB Doce, Ricardo Valory, também 
compareceram à solenidade.

Presidentes dos Comitês que com-
põem a Bacia do Rio Doce se reuniram, 
em Governador Valadares, no dia 17 de 
março, para alinhar as informações so-
bre o Termo de Ajustamento de Conduta 
sobre a recuperação do Rio Doce, assi-
nado entre União, Ibama, ICMBio, ANA, 
DNPM, MPF, IGAM, IEF-MG, FEAM-MG, 
IEMA, AGERH, MMES e a Samarco. 

Na reunião, também foi apresentada 
uma proposta de deliberação norma-
tiva sobre os critérios para a participa-
ção dos membros dos CBHs no Encontro  
 Nacional de Comitês de Bacias Hidro-
gráficas (ENCOB), que será realizado en-
tre os dias 03 e 08 de julho.

Conselheiros do CBH-Pontões e 
Lagoas do Rio Doce se reuniram, no 
dia 16 de março, em Água Branca/ES, 
para discutir questões relacionadas ao 
uso e a cobrança pela utilização dos 
recursos hídricos. No encontro também 
foram empossados os novos membros 
do colegiado. Passam a compor o 
Comitê: Cristiano Salles, representando 
o Instituto Federal do Espírito Santo – 
Campus Linhares, enquanto Sociedade 

Civil; Marcus Antônio   de Lima, 
representando o SAAE de Linhares, no 
segmento de Usuários; Alcione Tonini, 
representando a ADESES, no segmento 
Sociedade Civil; Sebastião Tiago de 
Oliveira, da prefeitura de Alto Rio Novo, 
enquanto Poder Público e Marcelo 
Araújo de Souza, do IDAF, no segmento 
Poder Público. 

Moradores de Ipatinga se reuniram no 
dia 1º de março, para audiência pública 
sobre do Plano Municipal de Saneamen-
to Básico (PMSB) do município. O docu-
mento foi financiado pelo CBH-Piracicaba 
por meio de recursos arrecadados com a 
cobrança pelo uso da água, hierarquiza-
dos no Programa de Universalização do 
Saneamento (P41). Após a aprovação o 

documento será levado para votação na 
Câmara de Vereadores para se tornar lei. 

Em toda Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce, cerca de R$ 21 milhões foram in-
vestidos por meio do P41, beneficiando 
156 cidades.

Para implementar mais um instrumen-
to da gestão de recursos hídricos, a cobran-
ça pelo uso da água, conselheiros do CBH-
-Guandu se reuniram em Brejaubinha, 
zona rural de Brejetuba, no dia 2 de março. 
Também estiveram presentes no encontro 
conselheiros do CBH-Santa Maria do Doce, 

representantes da Agência Estadual de Re-
cursos Hídricos (AGERH) e convidados. 

No final de 2015, foi comunicado, em 
coletiva de imprensa realizada na AGERH, 
o início da cobrança pelo uso da água no 
Espírito Santo – tendo o Rio Guandu como 
piloto em todo estado.

Conselheiros e convidados do CBH-
Piracicaba se reuniram, no dia 1º de 
março, em João Monlevade, para a 
68ª reunião ordinária do Comitê. O 
primeiro encontro do colegiado em 
2016 teve como pauta a solicitação de 
proibição de pesca no Rio Piracicaba 

pelo CBH, informes sobre o andamento 
do contrato de gestão entre o Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e o 
IBIO-AGB Doce, além da apresentação 
das ações previstas no Plano de 
Aplicação Plurianual para o exercício 
de 2016.

O município de Caratinga sediou 
uma palestra sobre Brigadas 
Voluntárias de Combate a Incêndios, 
promovida pelo CBH-Caratinga, no 
dia 23 de fevereiro. O encontro foi 
ministrado pela Brigada 01, de Belo 

Horizonte, entidade civil credenciada 
pelo Governo de Minas Gerais para 
criar brigadas e treinar interessados. 
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http://www.cbhdoce.org.br/geral/nova-diretoria-do-cbh-doce-e-eleita/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/8488/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/membros-do-cbh-pontoes-e-lagoas-do-rio-doce-deliberam-sobre-cobranca-pelo-uso-da-agua/
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/ipatinga-debate-plano-municipal-de-saneamento-basico-em-audiencia-publica/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/implantacao-da-cobranca-pelo-uso-da-agua-e-tema-de-reuniao-do-cbh-guandu/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/cbh-piracicaba-realiza-primeira-plenaria-do-ano-em-joao-monlevade/
http://www.cbhdoce.org.br/geral/criacao-de-brigada-voluntaria-de-combate-a-incendios-e-discutida-na-bacia-do-rio-caratinga/

