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ATA - 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-DOCE 1 

No dia 12 de junho de 2018 (terça-feira), às 08h30min, teve início a 24ª Reunião Ordinária do 2 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-Doce, no auditório Luiz Franco – Prefeitura 3 

Municipal de Governador Valadares/MG. Inicialmente, foi realizada a composição da mesa 4 

de autoridades. Após os pronunciamentos e desfazimento da mesa, o Sr. João Lages, 5 

secretário executivo, confirmou a existência de quórum e fez a leitura da pauta. Com a 6 

palavra, a presidente do CBH-Doce, Srta. Luciane Teixeira cumprimentou a todos e passou 7 

aos informes da diretoria. Disse que a diretoria tem discutido com o Comitê Interfederativo 8 

(CIF) e a Fundação Renova uma forma de se construir uma estratégia para que haja um 9 

maior alinhamento entre essas instituições, inclusive pela necessidade de revisão do PIRH – 10 

Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Doce, a fim de evitar 11 

sobreposições de ações. Informou ainda sobre o Seminário de Revitalização de Bacias 12 

Hidrográficas, que aconteceu no dia 07 de junho de 2018, no auditório do IBAMA Sede, em 13 

Brasília/DF. Foi um evento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, no qual houve trocas 14 

de experiências entre os diversos comitês do país de boas práticas para melhorar a 15 

quantidade e qualidade da água dos rios, sendo inclusive uma oportunidade para o CBH-16 

Doce divulgar suas ações. Além disso, falou que a diretoria está trabalhando para melhorar a 17 

interlocução entre os representantes do comitê no CIF, suas Câmaras Técnicas e Conselhos 18 

da Fundação Renova, para que as informações sejam repassadas aos demais conselheiros 19 

de uma maneira melhor. Por fim, informou que o CIF solicitou que o CBH-Doce indicasse um 20 

representante suplente para o Conselho Curador da Fundação Renova. Foi enviado um e-21 

mail a todos os conselheiros, sendo que somente o Sr. Leonardo Deptulski manifestou interesse. 22 

Tal assunto será discutido posteriormente. Passando para os comunicados dos conselheiros, o 23 

Sr. Pedro Moreira, representante da SEDA, informou sobre a criação de uma unidade regional 24 

em Ouro Preto para acompanhar de perto o processo de recuperação do rio Doce, 25 

pautando a agricultura familiar e a agroecologia e se colocou à disposição do comitê. Em 26 

seguida, disse que a Universidade Federal de Viçosa e o Instituto Socioambiental de Viçosa 27 

estão concorrendo ao edital de seleção pública do Programa Petrobrás Socioambiental e 28 

solicitaram que a SEDA apresente uma declaração de apoio às instituições, informando que a 29 

secretaria contribuirá com o processo, bem como os Comitês, dentro do seu limite de 30 

atuação. Dessa forma, solicitou que o plenário delibere na reunião de hoje sobre esse apoio, 31 

cujo prazo de apresentação vence no dia 14/06. Ato contínuo, o Sr. Leonardo Deptulski, da 32 

Condoeste, falou sobre a implantação do programa de resíduos sólidos pela Fundação 33 

Renova para toda a bacia do rio Doce, através de um investimento de 500 milhões de reais.  34 

Ele disse que trouxe a discussão para o plenário do CBH-Doce, que encaminhou a demanda 35 

para a CTGEC – Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos. No âmbito da CTGEC foi 36 
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criado o Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos, do qual ele fazia parte. Disse que neste 37 

grupo, foi iniciada uma discussão que, em sua opinião, pode fazer perder o timing de pautar 38 

essa questão no CIF e trazer mais recursos do que os 10% dos 500 milhões, que virão da parte 39 

de compensação que a Fundação Renova precisa executar. Informou que se retirou do 40 

grupo e ressaltou que este assunto deveria estar sendo discutido no plenário pela sua 41 

importância e possibilidade de conseguir esses recursos. Disse que o GT e a CTGEC levarão 42 

cerca de 6 meses para terminar os trabalhos e retornar a discussão para o plenário. Registrou 43 

também a ausência da participação da diretoria no GT, principalmente do Hernani, que se 44 

comprometeu desde o início e que é um especialista nessa área, mas não participou de 45 

nenhuma reunião, mesmo elas tendo acontecido em Governador Valadares. Solicitou que o 46 

assunto seja trazido para a plenária do CBH-Doce, pois talvez seja a única oportunidade de 47 

garantir os recursos de compensação para essa área. Em resposta, o Sr. Fábio Cruz, 48 

representante do IFMG, presidente da CTGEC e coordenador do GT-Resíduos Sólidos disse 49 

que o trabalho surgiu a partir de uma pauta específica do Leonardo, que foi apresentada no 50 

mês de março em uma reunião da CTGEC. Na ocasião, os membros deliberaram sobre a 51 

necessidade de complementação da proposta, de sistematização e uma maior discussão em 52 

alguns aspectos, o que culminou na criação do grupo de trabalho. Dentro do GT, foram 53 

incorporadas diversas instituições com expertise no assunto, como a FEAM, Secir, Ministério 54 

Público, etc. O trabalho não está concluído, mas está em cerca de 80%, sendo que os 55 

encaminhamentos e a produção do documento têm sido realizados com bastante 56 

qualidade. Com relação ao prazo, o GT também tem essa preocupação, mas entende que 57 

deve ser apresentado algo concreto, consistente e que de fato seja uma alternativa de 58 

solução para o problema. O objetivo é finalizar o trabalho em julho. Disse ainda que o tema 59 

ainda não foi discutido na plenária, pois está sendo seguido o fluxo regimental, ou seja, o GT 60 

deve apresentar a proposta para a CTGEC, que apreciará e encaminhará para o plenário. 61 

Ainda falou que o prazo de 6 meses dado pelo Leonardo é irreal. Com relação ao Hernani, 62 

justificou que ele está cursando doutorado, o que de fato tem comprometido um pouco a 63 

sua participação, mas que dará sua parcela de contribuição. Com a palavra, a Srta. Luciane 64 

ressaltou que o trabalho deve ser concluído até julho e que serão incorporadas outras 65 

instituições como a Sedurb. Dando continuidade, o secretário colocou em votação a ata da 66 

última reunião. Não havendo considerações, o documento foi aprovado por unanimidade. 67 

Prosseguindo, o Sr. Lages passou à discussão sobre a atualização dos mecanismos e valores 68 

da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Doce. Com a palavra, 69 

o Sr. Guilherme Castro, representante da Prefeitura de Gov. Valadares e relator da CTIL, 70 

iniciou a apresentação da Nota Técnica da Câmara Técnica Institucional e Legal do CBH-71 

Doce. Informou que a CTIL procedeu à análise, compreensão e discussão das proposições 72 
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para verificar os impactos sobre as ações em execução na bacia, bem como quanto ao 73 

retorno esperado com a regulação abordada na Resolução CNRH n. 192/2017 e também à 74 

proposta apresentada pelo IBIO, procurando adequar as probabilidades aos cenários reais 75 

atuais. Como forma de permitir a compreensão e metodologia dos trabalhos foi realizado um 76 

total de 04 (quatro) reuniões do Grupo de Trabalho que discutiu a Cobrança - GTCOB e 77 

demais temas relacionados, contando com representantes da ANA, IGAM, AGERH, 78 

prefeituras, usuários, ASPEA, ABES, etc. Em seguida, informou quais são as fórmulas existentes 79 

para a precificação dos mecanismos de cobrança e quais são os preços públicos unitários 80 

pactuados e aprovados em vigência. O primeiro cenário observado pela CTIL foi a cobrança 81 

pelo lançamento com inserção de novos parâmetros além da DBO, conforme disposto no art. 82 

8º da Deliberação nº 26/2011 do CBH-Doce. O estudo da FUNARBE concluiu que, em termos 83 

qualitativos, as variáveis DBO, DQO, SST, Namoniacal e Ptotal caracterizariam de forma ampla 84 

o efluente a ser lançado no corpo d’água e proporcionariam uma boa visão do quanto está 85 

alterando a qualidade dos receptores. Porém, como o estudo da FUNARBE ainda não foi 86 

amplamente discutido no âmbito do CBH-Doce e dos CBHs de rios afluentes, e visando a 87 

facilidade na operacionalização da cobrança, propõe-se a adoção das variáveis Demanda 88 

Bioquímica De Oxigênio (DBO), já cobrada atualmente, Sólidos Suspensos Totais (SST) e Fósforo 89 

Total (PT). Como metodologia, não serão cobrados os equivalentes populacionais (EPs) 90 

correspondentes a cada uma das variáveis em análise. Será determinada, dentre elas, a que 91 

apresentar o valor limitante, ou seja, o maior equivalente populacional, que corresponderia 92 

ao maior volume de água a ser comprometido, determinado como EPL (Equivalente 93 

Populacional Limitante). Outro tema discutido foi a alteração do Kt agropecuário, que contou 94 

com a participação do Sr. Afonso Bretas, do Sindicato Rural de Gov. Valadares. A proposta 95 

da CTIL é a redução de 0,025 (40x menos) para 0,05 (20x menos) a partir de 2019. Em seguida, 96 

apresentou a proposta de reajuste dos PPU’s, sendo: Captação de água superficial (2018 – 97 

0,0308 e 2019 – 0,0336); Lançamento de carga poluidora (2018 – 0,1643 e 2019 – 0,1790) e 98 

Transposição de água (2018 – 0,0411 e 2019 – 0,0448). Para o exercício de 2020 e anos 99 

subsequentes, aplicar-se-á a variação do IPCA/IBGE ao preço público unitário vigente no 100 

interstício de 12 (doze) meses, apurado em outubro do ano anterior. Por fim, informou que as 101 

conclusões demonstradas têm como fundamento principal a realidade suportada pela 102 

cadeia usuária dos recursos hídricos em uma conjuntura político/econômico/sustentável a 103 

permitir a operacionalização de todo um sistema de gestão dos recursos hídricos com 104 

segurança para todos. Disse que o cenário proposto não é o ideal querido como o meio mais 105 

confortável para o planejado desenvolvimento das ações de implementação dos planos e 106 

projetos, o que é perfeitamente admissível em qualquer planejamento de longo prazo, 107 

principalmente em função das questões governamentais e financeiras que importaram 108 
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impacto direto no recorte geográfico da bacia. Concluiu dizendo que os números e os novos 109 

parâmetros para o lançamento eleitos pela CTIL demonstram uma clara evolução dos 110 

mecanismos e valores de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e passaram pela 111 

observação de todo o processo que resultou no atual estágio. Com a palavra, o Sr. Leonardo 112 

Deptulski disse que não visualizou na apresentação qual foi o critério objetivo utilizado para a 113 

atualização. Disse também que a data base para a correção deve ser a partir de 2015 e que 114 

o CNRH legislou sobre cobrança, mas isso é de competência dos comitês e que não sabe se 115 

a CTIL verificou a legalidade dessa legislação. Além disso, informou que não concorda com a 116 

alteração do Kt agropecuário. Por fim, disse que os recursos da cobrança são pra manter o 117 

sistema de gerenciamento de recursos hídricos funcionando, não para resolver problemas de 118 

saneamento ou recuperação de nascentes. Devem também estar associados à 119 

sustentabilidade da agência bacia, cujo percentual de 7,5% é insuficiente para se ter uma 120 

agência funcionando bem e solicitou ao Sr. Volney, representante da ANA, que mantenha o 121 

recurso adicional para garantir o funcionamento da agência. Outro ponto levantando por ele 122 

foi de que o comitê está erroneamente discutindo a cobrança separadamente da outorga. 123 

Em resposta, o Sr. Guilherme disse que o objetivo não foi citado na apresentação, mas consta 124 

na nota técnica, qual seja: Discutiu-se a atualização do PPU da cobrança pelo uso da água 125 

tendo o IBIO apresentado subsídios, com a demonstração de 03 (três) simulações: 1) PPU de 126 

2011/12, ou seja, da aprovação, corrigido pelo IPCA até 2017– IPCA acumulado em 45,921%, 127 

cujo valor da captação fica em 0,0263, menor do que o atual; 2) PPU de 2015 corrigido pelo 128 

IPCA 2017 – o valor da captação sobe para 0,0438, maior que o atual; 3) PPU de 2015 129 

corrigido pelo IPCA de 2015 a 2017 – IPCA acumulado em 21,10%, cujo valor da captação 130 

sobe para 0,0363. Quanto à legalidade, informou que a CTIL se atentou à questão da 131 

regulação de matéria ambiental no país e aos 30 anos de Constituição, que apesar da idade 132 

é extremamente nova. Dessa forma, por mais que possam haver teses e questionamentos, 133 

não haveria tempo hábil para a CT discutir essa legalidade sem haver um prejuízo para as 134 

ações do comitê, pois existia um prazo imposto para a decisão do CBH. Com relação ao Kt 135 

agropecuário, disse que a CTIL entendeu pela necessidade de evolução, sendo que o setor, 136 

na pessoa do Sr. Afonso Bretas, participou efetivamente das reuniões. A nível de país, o valor 137 

sugerido é um dos mais benéficos existentes para o produtor rural. Disse ainda que a AGERH 138 

não apresentou dados tão específicos sobre as atividades rurais na porção capixaba. 139 

Salientou que a demanda do grupo não foi de analisar todo um sistema que não está 140 

funcionando, apenas uma demanda específica e isolada. Com relação aos cadastros, disse 141 

que os números foram apresentados pelo IGAM e AGERH e realmente não são os ideais. Com 142 

a palavra, o Sr. Afonso Bretas informou que, embora esteja de acordo com a alteração do Kt 143 

agropecuário, o setor demandou que o uso insignificante passe para 2 L/s. Em resposta, o Sr. 144 
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Guilherme disse que a CTIL não abordou o uso insignificante pois ele é definido por um 145 

instrumento normativo diferente, mas esse é um encaminhamento que poderá ser feito 146 

posteriormente. Após discussões e sanadas as dúvidas, a presidente do CBH-Doce ressaltou 147 

que todos os conselheiros receberam a minuta de Deliberação que dispõe sobre a 148 

atualização dos mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia 149 

Hidrográfica do rio Doce por e-mail. A ANA chamou atenção dos aspectos positivos e 150 

negativos da proposta, em especial que o cenário encaminhado pela CTIL/Doce não era 151 

nenhum dos propostos pelo IBIO e que os preços reais de cobrança seriam inferiores ao 152 

aprovado pelo CBH-Doce em 2011. Dessa forma, foram definidos os seguintes 153 

encaminhamentos: 1) Foi aprovada a alteração do Kt agropecuário para 20 vezes menos, 154 

com 29 votos a favor, 3 votos contra e 1 abstenção do Instituto Terra; 2) A DN foi aprovada 155 

com 32 votos a favor e 5 votos contra. Foi realizado um intervalo para o almoço. Retornando, 156 

o Sr. Guilherme Castro, relator da CTIL, apresentou as propostas de moções da Câmara 157 

Técnica Institucional e Legal.  A primeira delas foi a moção de atenção para a urgente 158 

vigência da cobrança pelo uso de recursos hídricos na porção capixaba da Bacia do Rio 159 

Doce, a ser encaminhada ao Governo do Estado do Espírito Santo e aos 05 (cinco) Comitês 160 

Afluentes da porção capixaba do Rio Doce, solicitando a imediata implementação da 161 

cobrança pelo uso de recursos hídricos nas bacias da porção capixaba do Rio Doce. Os 162 

conselheiros Antônio de Oliveira, da AGERH, e Ronevon Huebra, do SINDÁGUA, se 163 

manifestaram contra a moção e solicitaram sua retirada, para que seja traçado um 164 

planejamento estratégico para discutir o assunto. Em seguida, o Sr. Celeste Martins, 165 

representante da Assoc. dos Agricultores Familiares do Córrego Guarani, defendeu a 166 

cobrança na porção capixaba por uma questão de gestão e não arrecadação. Por fim, a 167 

moção foi aprovada por 25 votos a favor, 8 votos contra e duas abstenções (Cemig e 168 

Prefeitura de Sooretama). O Sr. Leonardo Deptulski registrou que essa moção é um 169 

constrangimento para a porção capixaba da plenária, pois os membros do ES fazem parte 170 

do comitê e da integração. Além disso, questionou se a CTIL possui autonomia para discutir 171 

assuntos políticos como esse ou se deve se ater somente aos assuntos técnicos, pois isso está 172 

criando uma desagregação no comitê que há muito tempo não se via e agora está 173 

separando a parte capixaba da parte de Minas. Em seguida, o plenário também aprovou a 174 

criação de um grupo de trabalho, no âmbito da CTI – Câmara Técnica de Integração, para 175 

discutir a implementação da cobrança no Espírito Santo. A presidente ressaltou a importância 176 

da participação dos representantes na CTI, já que duas reuniões já foram convocadas em 177 

2018 e nenhuma obteve quórum. Dando continuidade, o relator da CTIL fez a leitura da 178 

moção de atenção à Agência Nacional de Águas - ANA para garantia da regularidade do 179 

repasse adicional integral à Entidade Delegatária nas funções de Agência de Água, a ser 180 
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encaminhada à ANA, solicitando o imediato repasse integral do valor adicional do ano de 181 

2018, conforme previsão no 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 072/ANA/2011, 182 

considerando o cumprimento da meta estabelecido no §3º, cláusula quarta, do referido 183 

contrato e a definição de cronograma de valores e datas a fim de garantir a continuidade 184 

dos repasses integrais dos valores adicionais ao Contrato de Gestão, a partir do ano de 2019. 185 

Com a palavra, o Sr. Marco Antônio, representante da ANA, disse que a CTIL definiu elaborar 186 

a moção equivocadamente, baseada em informações inverídicas, pois a área técnica da 187 

instituição possui muito zelo pelo que é pactuado no contrato de gestão. Disse ainda que a 188 

moção fala sobre datas e valores indefinidos, o que não é verdade, pois isso está 189 

estabelecido no contrato, ou seja, não há nenhum repasse pendente para a bacia do rio 190 

Doce, nem para nenhuma bacia do país. Em resposta, o relator da CTIL informou que não 191 

conhece com profundidade todas as informações que o Sr. Marco Antônio detém, mas as 192 

informações colocadas na moção possuem fundamento, não sendo parcial ou duvidosa. 193 

Com a palavra, o Sr. Eduardo Figueiredo, Diretor presidente do IBIO, ressaltou que o aporte 194 

adicional é algo que vem sendo discutido há bastante tempo e contratualmente é 195 

estabelecido por meio de aditivos ao contrato que estabelecem as datas. Portanto, a ANA 196 

tem até o final do período do ano específico para depositar aquele aporte, ou seja, até o dia 197 

31 de dezembro desse ano. O Sr. Volney, da ANA, disse que tratar a agência como 198 

inadimplente foi um desrespeito e se mostrou ofendido com a moção. Ato contínuo, o Sr. 199 

Leonardo Deptulski disse que antes de elaborar uma moção, seria prudente que a diretoria 200 

tentasse uma agenda com a ANA, pois esse documento criou um constrangimento 201 

desnecessário. A presidente informou que desde o início do ano existe a construção de uma 202 

agenda com a ANA para discutir a questão da revisão do PIRH e outros alinhamentos e que 203 

esse tema também será colocado na pauta. O Sr. Odorico, da FIEMG, concordou com o 204 

Leonardo e solicitou que no ofício a ser elaborado para a ANA conste o pedido de 205 

permanência do aporte adicional de recursos por mais 5 anos. Em seguida, o Sr. Eduardo 206 

Figueiredo disse que o documento não teve o intuito de constranger, mas de chamar a 207 

atenção para a questão da necessidade do aporte adicional de recursos. Após as 208 

discussões, foram definidos como encaminhamentos: 1) A moção foi retirada para que haja 209 

um fortalecimento de agenda entre a diretoria do CBH-Doce e ANA, com 31 fotos a favor e 1 210 

abstenção da prefeitura de Marilândia; 2) Será elaborado um ofício solicitando o aporte 211 

adicional por mais 5 anos. Dando continuidade, houve a inversão dos itens 7 e 8 da pauta, 212 

com 24 votos a favor, 3 votos contra e uma abstenção do IGAM. O Sr. Eduardo Figueiredo, 213 

Diretor presidente do IBIO, iniciou apresentação sobre a sustentabilidade da agência em 214 

termos orçamentários e estruturais. O objetivo é promover a reestruturação da agência de 215 

bacias para adequação ao orçamento do sistema de gerenciamento de recursos hídricos da 216 
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bacia do rio Doce. Explicou que isso será necessário devido às restrições de execução 217 

orçamentária impostas pelo Governo do Estado de Minas Gerais – SEMAD e IGAM, pois do 218 

recurso dos 7,5% está pendente a parcela referente ao 4º trimestre de 2017. Total devido: R$ 219 

532 mil. A partir de 1º de julho será devido R$ 926 mil. Referente ao recurso dos 92,5% estão 220 

pendentes as parcelas referentes ao 4º trimestre de 2015, anos de 2016 e 2017. Total devido: 221 

R$ 40 milhões. E ainda, existe uma orientação da ANA para que a estrutura da Entidade 222 

Delegatária seja ajustada exclusivamente ao orçamento do 7,5%. Prosseguindo, explicou os 4 223 

possíveis cenários orçamentários para 2018, que influenciarão diretamente nos cenários de 224 

ajuste da estrutura. Ou seja, os cenários orçamentários de 2019 definem estrutura da AGB já 225 

em 2018. Os cenários não terão previsão de receitas adicionais ANA, IGAM ou fontes externas 226 

e o dimensionamento do setor administrativo (gestão) não será alterado nos cenários. Os 227 

comitês deverão escolher a estrutura com foco em programas e projetos ou secretaria 228 

executiva. Por fim, informou que serão realizadas: Ajuste da equipe ao cenário; Ajuste da 229 

equipe de acordo com orçamento 2018; Ajuste das metas de contrato de gestão; Ajuste das 230 

demandas de projetos e secretaria executiva; Ajuste do Plano de Aplicação Plurianual (PAP); 231 

Cronograma de ajuste a ser apresentado pelo IBIO até 15 de julho e transição até dezembro 232 

de 2018. Com a palavra, a presidente do CBH-Doce informou que na reunião da Diretoria 233 

Colegiada, realizada no dia anterior, foi definida como encaminhamento a criação de um 234 

Grupo de Planejamento Estratégico, contendo representantes de todos os CBHs mineiros e um 235 

representante dos comitês capixabas, que trabalhará em uma proposta para ser levada aos 236 

comitês na próxima reunião da CTI – Câmara Técnica de Integração do CBH-Doce, ainda 237 

sem data prevista. Por fim, ressaltou que todos os repasses realizados esse ano aconteceram 238 

devido às articulações dos comitês mineiros da bacia. Por fim, o Sr. Eduardo informou que 239 

após mais de 7 anos contribuindo para a consolidação do Sistema de Gestão da Bacia do 240 

Rio Doce, os mantenedores do IBIO decidiram encerrar o ciclo de investimentos na estrutura 241 

institucional da entidade delegatária. Ao longo desse período, os mantenedores aportaram 242 

12 milhões de reais para viabilizar o trabalho dedicado de colaboradores institucionais que 243 

agregaram valioso conhecimento técnico e gerencial ao Sistema. Esse grupo de pessoas e 244 

instituições, que acreditam na missão do IBIO, deixam como legado uma agência de bacias 245 

experiente, ética e comprometida com o aprimoramento do Sistema de Gestão de Recursos 246 

Hídricos. Até dezembro de 2018, será feita uma transição para uma estrutura mais enxuta, 247 

planejada para operar de acordo com as condições orçamentárias previstas pelos Contratos 248 

de Gestão em vigência (ANA e IGAM). O Sr. Senisi de Almeida, presidente do CBH Manhuaçu, 249 

ressaltou a importância de se buscar estratégias não só para enfrentar a situação atual, mas 250 

também enfrentar o futuro, para que os comitês não vivam sempre nesse cenário de crise. O 251 

Sr. Eduardo respondeu que o objetivo é de que justamente, a partir de 2019, não haja mais 252 



  

 

Ata aprovada em reunião no dia 05 de setembro de 2018 

crise, pois, a agência será mantida somente com os recursos dos 7,5%, sem contar com 253 

aporte adicional ou fontes alternativas. Prosseguindo para o próximo item de pauta, a 254 

presidente passou a palavra ao conselheiro Senisi de Almeida Rocha, para que apresentasse 255 

o retorno de vista referente à definição do PAP que considera integrantes da bacia do rio 256 

Doce somente os municípios cujo percentual corresponde ao valor mínimo de 2% da área de 257 

seu território, assunto pertinente à solicitação do CBH Manhuaçu referente ao município de 258 

Alto Caparaó/MG. Com a palavra, o Sr. Senisi cumprimentou a todos e disse que houve um 259 

equívoco no encaminhamento da matéria pela CTIL, pois a CT discutiu o tema no âmbito 260 

político, sendo que isso é de competência da Diretoria Colegiada ou da CTI do CBH-Doce. 261 

Dessa forma, propôs que a matéria seja pautada em uma dessas duas instâncias. O Sr. 262 

Ronevon ressaltou que a avaliação da CTIL tem que ser somente no âmbito legal, ou seja, 263 

avaliar se a mudança está ou não dentro da legalidade. Em seguida, o Sr. Eduardo Carvalho, 264 

representante da ABES, defendeu que embora o PMSB englobe toda a área do município, ele 265 

é prioritariamente um plano para regiões urbanizadas. Assim, a questão principal não é alterar 266 

os 2%, mas sim aplicar o recurso fora da bacia, pois conforme o parecer jurídico do IBIO, a lei 267 

é clara ao dizer que os recursos devem ser aplicados prioritariamente dentro da bacia. Ato 268 

contínuo, o Sr. Senisi disse que como houve um equívoco no encaminhamento da matéria 269 

para a CTIL, o correto seria analisar o tema no âmbito da CTI. O Sr. Leonardo Deptulski disse 270 

que votar o parecer da CTIL seria incorreto, pois ele não atendeu o que foi solicitado, ou seja, 271 

a questão legal/técnica. Ato contínuo, a Sra. Flávia Herculano exibiu algumas fotos do rio 272 

José Pedro. Em defesa, o relator da CTIL defendeu que os membros da CT não analisaram a 273 

beleza do lugar, mas somente a questão técnico-legal. Ressaltou que o IBIO já apresentou a 274 

situação financeira atual e que não seria cabível alterar o percentual para que mais 275 

municípios sejam atendidos com o PMSB. Por fim, tendo em vista que a plenária é soberana, a 276 

presidente colocou em votação o parecer da CTIL. O parecer foi aprovado com 21 votos a 277 

favor, 4 votos contrários e 3 abstenções. Dando continuidade, a presidente passou à 278 

recomposição da CTIL. Quatro instituições já atingiram as faltas permitidas pelo regimento, 2 279 

consecutivas ou 3 alternadas, sendo: SEDA, Prefeitura de Alto Caparaó, Condoeste e Instituto 280 

Terra. Manifestam interesse em recompor: SAAE de GV, Prefeitura de Santo Antônio do rio 281 

Abaixo, Cesan e SEDA. Com relação à SEDA, que atingiu o limite de faltas e manifestou 282 

interesse em continuar, houve aprovação da plenária. Prosseguindo, foi criada a Comissão 283 

Eleitoral para o processo complementar, constituída por: Poder Público – SES; Sociedade Civil: 284 

ASPEA e Usuários: SAAE GV. Dando continuidade, com relação à indicação de representante 285 

suplente do CBH-Doce para o Conselho Curador da Fundação Renova, o único que 286 

manifestou interesse foi o Sr. Leonardo Deptulski. Tendo em vista a vedação do §2º do art. 18 287 

do Estatuto da Fundação Renova, que dispõe: “O membro do Conselho Curador a ser 288 
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indicado pelo Comitê Interfederativo, e seu respectivo suplente, não poderão ter, ou terem 289 

tido nos últimos 3 (três) anos qualquer vínculo com as Mantenedoras, seus acionistas 290 

controladores e sociedades controladas, nem com qualquer órgão da Administração Pública 291 

direta ou indireta, ressalvadas instituições públicas de ensino ou pesquisa, a presidente 292 

questionou se outro conselheiro teria interesse em ser indicado para o Conselho. Um dos 293 

conselheiros informou que o Sr. Celeste possui interesse, mas não estava presente na reunião. 294 

Como encaminhamento, foi definido que será elaborado um texto destacando as 295 

exigências/condicionantes para participação dos conselheiros no Conselho Curador. Esse 296 

texto será enviado a todos os conselheiros para manifestação de interesse e posterior envio 297 

ao CIF. Em seguida, a presidente informou sobre o Encob, que será realizado entre os dias 20 298 

e 24 de agosto, em Florianópolis/SC. Será realizada consulta via e-mail obedecendo os 299 

critérios da DN nº 64/2017. Finalizando, o Sr. Leonardo solicitou que o ponto de pauta referente 300 

ao processo eleitoral seja incluído na pauta da próxima reunião. Não havendo outros 301 

assuntos, a reunião foi encerrada às 16h50. 302 
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