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CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL – CTIL 1 

MEMÓRIA DE REUNIÃO - 1ª Reunião Extraordinária do 6º mandato 2 

Data: 22/03/2017 Local: ARDOCE – Governador Valadares 

Início: 13h00 Término: 17h00 

Pauta: 

1. Abertura e verificação de quórum; 

2. Eleição do Presidente e Relator; 

3. Avaliação e elaboração de parecer referente à minuta da Deliberação Normativa CBH-

Doce Nº 55, que dispõe sobre o uso de recursos públicos oriundos da Cobrança pelo Uso da 

Água, arrecadados pela União, para a concessão de diárias e transporte para os conselheiros 

e convidados dos Comitês com atuação na bacia hidrográfica do Rio Doce. 

4. Avaliação e emissão de parecer sobre a prorrogação do mandato dos atuais membros do 

CBH-Doce; 

5. Avaliação e elaboração de parecer sobre a situação de frequência dos membros do CBH-

Doce; 

6. Análise e elaboração de proposta de melhoria do regimento interno no que se referente ao 

processo eleitoral das Diretorias Executiva e Colegiada; 

7. Assuntos gerais. 

8. Encerramento. 

MEMBROS PRESENTES: 3 

Renaldo Lino da Silva – KRENAK; 4 

Wyllian Moura Melo – IGAM; 5 

Edson Valgas Paiva – CENIBRA; 6 

Luciane Teixeira Martins – Pref. Gov. Valadares; 7 

Renata Medrado – representando a FIEMG; 8 

CONVIDADOS 9 

Juliana Vilela – IBIO; 10 

Lúcio Moacir Assis – IBIO; 11 

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo – VALE; 12 

 13 

ASSUNTOS DISCUTIDOS: 14 

Tendo em vista a ausência do presidente da CTIL, o Sr. Edson Valgas confirmou a existência de 15 

quórum e passou à condução da reunião. O primeiro assunto tratado foi a eleição de 16 

presidente e relator. A CT aprovou a indicação do Sr. Edson Valgas como presidente e da Srta. 17 

Luciane Teixeira como relatora. Prosseguindo, o Presidente da CTIL apresentou a proposta de 18 

minuta da Deliberação Normativa CBH-Doce Nº 55, que dispõe sobre o uso de recursos 19 

públicos oriundos da Cobrança pelo Uso da Água, arrecadados pela União, para a concessão 20 
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de diárias e transporte para os conselheiros e convidados dos Comitês com atuação na bacia 21 

hidrográfica do Rio Doce. Ele explicou que essa foi uma demanda que surgiu na reunião 22 

plenária do CBH-Doce de outubro de 2016, tendo em vista que alguns membros estavam 23 

preocupados com a falta de normatização e transparência do uso desse recurso. Ele também 24 

explicou que as referências utilizadas foram as normas da ANA, IGAM e IBIO. Durante a leitura, 25 

os membros fizeram algumas modificações a fim de melhorar o conteúdo da DN. Ao final, foi 26 

definido como encaminhamento que a CTIL fará um parecer técnico e enviará a versão final 27 

da DN para o CBH-Doce deliberar na próxima plenária. Dando continuidade, o próximo 28 

assunto tratado foi a prorrogação do mandato dos atuais membros do CBH-Doce. De acordo 29 

com o regimento, a prorrogação poderá ser de até 6 meses, ou seja, até 30 de outubro de 30 

2017. No entanto, os CBHs afluentes somente terão sua nova composição no final de outubro, o 31 

que prejudicaria o funcionamento do CBH-Doce durante esse período, pois ele precisa iniciar 32 

seu processo eleitoral após a posse dos afluentes. Após discussões, a CTIL definiu que 33 

recomendará à plenária do CBH-Doce a prorrogação do mandato dos atuais membros do 34 

CBH-Doce pelo prazo de 06 (seis) meses. Prosseguindo, a Srta. Luciane Teixeira apresentou a 35 

Nota Técnica nº 01/2017, elaborada pelo IBIO, referente à análise multicriterial para subsidiar a 36 

tomada de decisão do CBH-Doce quanto às áreas a serem contempladas pelo Programa de 37 

Recuperação de Nascentes, previsto no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta – 38 

TTAC, conforme proposta aprovada pela CTGEC. Após analisar o documento, os membros da 39 

CTIL consideraram pertinentes as análises apontadas e estão de acordo com as 40 

recomendações da Nota técnica IBIO nº 01/2017, que será levada junto com o Parecer 41 

Técnico da CTIL para deliberação na próxima plenária do CBH-Doce.  Finalizados os assuntos, a 42 

reunião foi encerrada às 17h00. 43 
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EDSON VALGAS DE PAIVA 46 

Presidente da CTIL 47 

 48 


