Ata aprovada durante a 51ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 14 de dezembro de 2021.
1

ATA – 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE

2

Às 14h15 do dia 28 de outubro de 2021 teve início, de forma telepresencial, por meio

3

da plataforma JITSI MEET, a 49ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início

4

aos trabalhos, o presidente do CBH-Doce, Flamínio Guerra, cumprimentou e

5

agradeceu a presença de todos, ressaltando a importância dos itens em pauta.

6

Prosseguindo, foi feita a chamada nominal, sendo constatada a presença de 31 (trinta

7

e um) conselheiros com direito a voto, confirmando existência de quórum para

8

instalação da reunião e início dos trabalhos. Preliminarmente, o Sr. Flamínio Guerra

9

solicitou à plenária a inserção de ponto de pauta para tratar da contratação de

10

profissional pertencente ao cadastro de reserva do processo de Seleção de Pessoal

11

nº 01/2021 da AGEDOCE, no âmbito da Escola de Projetos, considerando a

12

desistência do profissional inicialmente contratado. Houve concordância unânime

13

quanto à inserção, que será feita junto ao item destinado aos informes da AGEDOCE.

14

Prosseguindo, foi passado aos comunicados da diretoria. Na oportunidade, o vice-

15

presidente do CBH-Doce, José Carlos Loss Júnior, solicitou apoio dos conselheiros

16

para a divulgação do edital da Fundação Renova referente à execução dos

17

Programas 26 e 27, relativos a nascentes e recuperação florestal. Dando sequência, a

18

Sra. Ana Paula Generino, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

19

(ANA) deu início aos informes sobre a terceira etapa do processo de revisão do PIRH-

20

Doce e a elaboração da proposta de enquadramento. Ela explicou que a etapa é

21

destinada à elaboração do diagnóstico e envolve a participação popular, por meio de

22

oficinas e consultas públicas. Segundo a representante da ANA trata-se de um

23

momento crucial em que a contribuição dos agentes locais é fundamental para a

24

obtenção de um produto capaz de retratar, com fidedignidade, a realidade da bacia.

25

Ela explicou brevemente como será a dinâmica dos encontros, que serão realizados

26

de forma telepresencial. Na sequência, o Sr. Senisi Rocha, coordenador do GTPlano

27

e da CTI, em complementação, destacou que foi realizada, no dia 25/10, uma reunião

28

ampliada do GTPlano. O encontro, que detalha a dinâmica da etapa 03, foi gravado e

29

está sendo disponibilizado de forma a facilitar a compreensão dos participantes. Por

30

fim, ele reforçou a importância de envolver os atores estratégicos de cada bacia,
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visando aprimorar os trabalhos, destacando a importância dos conselheiros para

32

intensificar a mobilização. Dando sequência, foram feitos os informes sobre a

33

tramitação do processo de revisão da cobrança do CBH-Doce no Conselho Nacional

34

de Recursos Hídricos (CNRH). Na oportunidade, o Sr. Flamínio Guerra explicou que a

35

matéria já foi aprovada em duas instâncias, a CTCOB e a CTAL. Agora, o tema será

36

levado à reunião plenária que ocorrerá no dia 04 de novembro de 2021. A diretoria se

37

comprometeu a manter os conselheiros informados sobre a decisão do CNRH. Na

38

sequência, o Sr. Luiz Henrique, da ANA, falou brevemente sobre os recursos

39

devolvidos à união e que ainda não retornaram para a bacia. Ele destacou que a ANA

40

está otimista e empenhando todos os esforços necessários para que a situação seja

41

resolvida dentro da maior brevidade e da melhor maneira possível. Na sequência, foi

42

passada a palavra ao Sr. André Marques, diretor-presidente da AGEVAP, que fez um

43

breve relato sobre o andamento dos trabalhos da agência na Bacia do Rio Doce. Ele

44

destacou que as ações estão fluindo bem, sobretudo após a entrada da equipe da

45

Escola de Projetos, que trouxe mais fôlego para os trabalhos. Em sua fala ele

46

destacou a evolução dos convênios de SES que estão sendo firmados junto aos

47

municípios contemplados no Edital nº 01/2017, sendo a expectativa liberar cerca de

48

18 (dezoito) convênios, com transferência de recursos via CAIXA, até o final de

49

novembro, já com minuta de TDR e orçamento, ou seja, com todos os subsídios

50

necessários ao município para dar prosseguimento às ações. Na sequência, ele falou

51

sobre a evolução do SIGA WEB Doce, sendo que brevemente será disponibilizado o

52

módulo publicações, que vai reunir o acervo documental dos CBHs. Além disso, ele

53

destacou que foi promovida capacitação para todos os CBHs, sendo que mais de 100

54

(cem) pessoas foram capacitadas ao longo dos treinamentos. Ato contínuo, a analista

55

administrativa da AGEDOCE, Juliana Vilela, falou sobre o encerramento do processo

56

de contratação da empresa de comunicação, finalizado no final de outubro. Ela

57

explicou que a empresa vencedora, a Prefácio Comunicação iniciará as atividades no

58

mês de novembro e fará uma reunião de alinhamento do início dos trabalhos junto

59

aos CBHs e a AGEDOCE. Ela reforçou que a empresa vencedora tem ampla

60

experiência sobre a gestão de recursos hídricos e que os comitês serão os

61

protagonistas dos processos estarão envolvidos em todas as etapas, sempre

62

respeitadas as especificidades de cada região. Finalizados os informes, o Sr. André
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Marques deu início à discussão sobre o ponto de pauta inserido, relativo à

64

contratação de profissional pertencente ao cadastro de reserva do processo de

65

Seleção de Pessoal nº 01/2021 da AGEDOCE, no âmbito da Escola de Projetos,

66

considerando a desistência do profissional originalmente contratado. Ele fez uma

67

breve explanação sobre a situação, destacando que há respaldo legal e concordância

68

da auditoria da ANA quanto à alteração. Além disso, explicou que não haverá

69

mudança no valor originalmente previsto para a iniciativa, considerando que serão

70

mantidos 04 (quatro) profissionais. A única diferença é que haverá uma reorganização

71

das atividades entre a equipe, sempre respeitada a formação e experiências dos

72

profissionais envolvidos. A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada com 26

73

(vinte e seis) votos favoráveis, registro unânime entre os presentes com direito a voto

74

presentes no momento da chamada. Dando continuidade à pauta, foi passada a

75

palavra aos engenheiros da Escola de Projetos, Alex Cardoso e Bruno Resende, para

76

a apresentação sobre a iniciativa Rio Vivo. Na fala, eles trouxeram um contexto sobre

77

os programas que envolvem a iniciativa, com regaste histórico sobre as ações

78

realizadas até o momento. A apresentação também contemplou informações

79

detalhadas sobre as tecnologias que serão empregadas e o processo de contratação,

80

que traz inovações em relação ao modelo anteriormente adotado. Por fim, foram

81

apresentados os cenários definidos por cada CBH para a execução da iniciativa,

82

considerando os limites orçamentários e a realidade de cada região. Após as

83

explanações, o Sr. Flamínio Guerra destacou a enorme ansiedade quanto ao

84

andamento dos trabalhos do Rio Vivo, considerando toda a expectativa gerada e

85

interrompida com o processo de transição da entidade. Ele ressaltou que o novo

86

formato, mais dinâmico, trará otimização ao processo. Na sequência, o tema foi

87

colocado em votação para a deliberação quanto aos cenários propostos, tendo sido

88

aprovado de forma unânime entre os presentes no momento da votação, com o

89

registro de 31 (trinta e um) votos favoráveis.

90

relativo à indicação de representante do CBH-Doce para compor o colegiado

91

coordenador do Fórum Nacional de CBHs. Foi informado aos conselheiros que o

92

CBH-Doce possui 02 (duas) vagas. Uma delas é ocupada pela Sra. Dolores Colle,

93

que representa a porção capixaba da bacia. A outra vaga, destinada a Minas Gerais,

94

era ocupada pelo conselheiro Felipe Benício Pedro, falecido neste ano e, portanto,

Na sequência foi passado ao item
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precisará ser substituída. Foi dada, então, a oportunidade de que os interessados

96

aptos a ocuparem a vaga se manifestassem. Considerando que não houve

97

manifestação, foi acordado que será encaminhado e-mail a todos os conselheiros

98

estabelecendo um prazo para que os interessados se inscrevam. Depois, caso haja

99

mais de um inscrito, os nomes serão levados à diretoria para decisão quanto ao

100

indicado. Por fim, foi passado ao último item da pauta, relativo ao preenchimento das

101

vagas remanescentes no âmbito das Câmaras Técnicas do Sistema CIF/Renova. A

102

analista administrativa da AGEDOCE, Juliana Vilela, apresentou as vagas disponíveis

103

bem como uma síntese sobre as competências relacionadas a cada CT. O Sr. José

104

Carlos Loss Júnior, que representa o CBH-Doce no CIF, destacou a relevância dos

105

trabalhos das CTs, considerando que é lá que as discussões são realizadas de forma

106

mais técnica e aprofundada. Corroborando, a Sra. Luciane Teixeira, que compõe a

107

CTBIO, destacou que é importante que haja uma representação qualificada e técnica,

108

considerando a relevância e a complexidade dos temas em debate. Foi aberto espaço

109

para que os conselheiros se manifestassem, porém, não houve interessados durante

110

a reunião. Sendo assim, foi definido que será encaminhado um e-mail concedendo

111

um para que os interessados se manifestem. Foi definido que será possível indicar

112

pessoas que não pertençam ao CBH, mas que sejam técnicas e se comprometam a

113

repassar todas as discussões e se posicionar de forma alinhada com o colegiado.

114

Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17h00.

115
116
117

FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES
Presidente do CBH-Doce

