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   ATA – 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE  1 

Às 15h30 do dia 14 de dezembro de 2021 teve início, de forma telepresencial, por meio 2 

da plataforma JITSI MEET, a 51ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início 3 

aos trabalhos, o presidente do CBH-Doce, Flamínio Guerra, cumprimentou e agradeceu 4 

a presença de todos, ressaltando a importância dos itens em pauta. Prosseguindo, foi 5 

feita a chamada nominal, sendo constatada a presença de 35 (trinta e cinco) 6 

conselheiros com direito a voto, confirmando existência de quórum para instalação da 7 

reunião e início dos trabalhos. Na sequência, o Sr. Flamínio realizou alguns breves 8 

informes, dentre os quais a boa notícia acerca do retorno dos R$ 40 milhões que haviam 9 

sido devolvidos à União no período de transição do IBIO para a AGEDOCE. Ele 10 

destacou que foi um trâmite complexo, liderado com extrema dedicação pelo Sr. 11 

Humberto Cardoso, da ANA, com apoio de toda a equipe da SAS, que realizou todas 12 

as articulações necessárias para o retorno integral do recurso aos cofres da entidade, 13 

dentro do menor prazo possível. Foi relatado que ainda resta pendente o repasse de 14 

R$ 12 milhões, sendo que já estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para 15 

o repasse desse valor assim que possível. Na sequência, informou sobre a aprovação, 16 

no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), dos novos valores de 17 

PPU para a cobrança na Bacia do Rio Doce, conforme deliberado pela plenária do CBH-18 

Doce em maio. Por fim, destacou que serão abertas em breve as inscrições para o 19 

mestrado profissionalizante ProfÁgua, da ANA, com vagas para o polo de Itabira-MG. 20 

Dando prosseguimento, requereu à plenária a antecipação do 4º e do 6º itens em pauta, 21 

relativos aos informes sobre os trabalhos da AGEDOCE e à Deliberação sobre a 22 

estratégia para execução de estudos, planos, projetos e obras para implantação, 23 

expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da segurança hídrica, 24 

em atendimento ao Indicador 03 do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020 - Ação 1.8.4 25 

- PAP Doce - Programa de Incremento da Disponibilidade Hídrica (P21), 26 

respectivamente. A mudança foi requerida considerando que o diretor-presidente da 27 

AGEVAP, André Marques, precisará se ausentar da reunião. Houve concordância da 28 

plenária quando à demanda, sem ressalvas ou objeções. Ato contínuo, o Sr. André 29 

Marques fez uma breve explanação sobre os trabalhos que vem sendo desenvolvidos 30 

pela entidade. Incialmente foi destacada a contratação da empresa Prefácio 31 
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Comunicação para a execução das ações inerentes ao P 71 – Programa de 32 

Comunicação Social. A empresa iniciou os trabalhos em novembro e está finalizando o 33 

desenvolvimento do primeiro produto, o Plano de Trabalho. Paralelamente, estão sendo 34 

realizadas as ações rotineiras de assessoria de imprensa. Foi destacado que o trabalho 35 

será feito de forma integrada, com participação ativa dos CBHs, sempre respeitando as 36 

peculiaridades de cada região hidrográfica. Na sequência, falou sobre o andamento da 37 

iniciativa Rio Vivo, cujo processo licitatório para contratação da empresa executora de 38 

mão de obra está em andamento. Posteriormente, será lançado o edital para 39 

contratação da empresa gerenciadora. Para o primeiro certame, houve a participação 40 

de 03 (três) empresas, sendo que as propostas encaminhadas estão sendo avaliadas 41 

pela Comissão Gestora de Licitações e Contratos (CGLC). Ainda em sua apresentação, 42 

enfatizou o bom andamento das ações relacionadas aos projetos de esgotamento 43 

sanitário (SES), considerando que 12 (doze) dos municípios contemplados pela 44 

iniciativa já receberam o recurso para a contratação. Foi destacada também a evolução 45 

das informações postadas no SIGA Doce, as quais estão sendo constantemente 46 

aprimoradas pela equipe responsável, a fim de disponibilizar o maior número possível 47 

de dados à comunidade. Recentemente, foram inseridas 200 novas camadas e, ao 48 

todo, há cerca de 1400 projetos cujos dados estão disponíveis para acesso. De modo 49 

a complementar a exposição, o Sr. André fez uma breve apresentação do dashboard 50 

da iniciativa Rio Vivo, que estará disponível no SIGA. Por meio da plataforma, será 51 

possível ter uma visão mais dinâmica sobre as atividades, com dados acerca do status 52 

da implementação das ações e dos investimentos alocados, de forma sistematizada e 53 

especializada. Ademais, destacou que o técnico responsável pelo sistema está sempre 54 

disponível para ministrar novas capacitações sobre a ferramenta, de forma continuada, 55 

sempre que o CBH considerar pertinente. Dando sequência, foi passada à Deliberação 56 

sobre a estratégia para execução de estudos, planos, projetos e obras para 57 

implantação, expansão ou adequação de estruturas hidráulicas para aumento da 58 

segurança hídrica, em atendimento ao Indicador 03 do Contrato de Gestão nº 59 

034/ANA/2020 - Ação 1.8.4 - PAP Doce - Programa de Incremento da Disponibilidade 60 

Hídrica (P21). O Sr. André Marques explicou brevemente o tema, destacando que o 61 

Contrato de Gestão prevê a definição de uma ação estratégica, a ser aprovada pelo 62 

CBH, para desenvolvimento de um trabalho completo, com mensuração real de 63 
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resultados objetivos. Ele destacou que está sendo sugerida pela AGEDOCE a ação 64 

1.8.4, prevista e hierarquizada do PAP, no âmbito do Programa de Incremento da 65 

Disponibilidade Hídrica (P21), que vem ao encontro da situação crítica de escassez que 66 

está sendo enfrentada em diversas regiões da Bacia. A ação, enquadrada na agenda 67 

azul, foi planejada para ser executada ao longo de 05 (anos). Para 2021, primeiro ano, 68 

está previsto o planejamento de todas as etapas, o qual deverá ser validado pelo 69 

plenário do comitê. De forma sintética, o trabalho envolverá 03 (três) etapas: elaborar 70 

estudo de possíveis alternativas, com critérios de hierarquização visando garantir a 71 

segurança hídrica dos mananciais de abastecimento da Bacia do Rio Doce; elaborar 72 

projeto a nível básico e executivo para execução da obra do manancial mais crítico da 73 

Bacia; executar uma obra demonstrativa para garantir a segurança hídrica dos 74 

mananciais de abastecimento. Para o início de 2022, está prevista a definição dos 75 

critérios de hierarquização, a fim de definir quais serão os municípios contemplados. 76 

Após a apresentação técnica, foram apresentados os pareceres da Câmara Técnica 77 

Institucional e Legal (CTIL) e da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos 78 

(CTGEC), sendo que ambas as instâncias recomendaram a aprovação da matéria ao 79 

plenário do CBH-Doce. Ato contínuo, foi iniciado o procedimento de votação, feito por 80 

meio de chamada nominal, sendo apurados 27 (vinte e sete) votos favoráveis à 81 

aprovação, de forma unânime entre os presentes no momento da chamada, da ação 82 

1.8.4 como estratégica para o atendimento ao INDICADOR 03 do Contrato de Gestão 83 

nº 034/ANA/2020, conforme matriz, critérios e cronograma apresentados pela 84 

AGEVAP. Dando continuidade, foi passada a discussão e deliberação das atas da 28ª 85 

Reunião Ordinária, realizada no dia 15/07/21 e da 49ª Reunião Extraordinária, realizada 86 

no dia 28/10/21. Considerando que as atas foram encaminhadas previamente e não 87 

houve nenhuma consideração e/u sugestão de alteração foi iniciado o procedimento de 88 

votação, por meio de chamada nominal, sendo, na oportunidade, apurados 27 (vinte e 89 

sete) votos favoráveis à aprovação, unanimidade entre os conselheiros presentes na 90 

sala no momento da chamada. Dando continuidade, foi passado ao item de pauta 91 

relativo aos informes sobre a etapa 03, do processo de revisão do 92 

PIRH/Enquadramento. Para tanto, foi dada a palavra à Sra. Ana Paula Generino, da 93 

ANA. Em sua fala foi feita uma apresentação sintética sobre as etapas concluídas, com 94 

ênfase na ETAPA 03, finalizada em novembro, na qual foi trabalhado o Diagnóstico. Ao 95 
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longo de quase três meses, o trabalho envolveu várias reuniões do GT e da CTI, além 96 

das oficinas de aproximação e das consultas públicas, considerando que se trata de 97 

uma etapa que envolve a participação social. Ao todo, contabilizando a diversas 98 

atividades, cerca de 600 (seiscentas) pessoas participaram do processo, sendo 99 

agregadas contribuições muito significativas ao produto, sobretudo porque foi possível 100 

somar aos estudos técnicos da empresa local as informações daqueles atores que 101 

estão inseridos no território. A próxima etapa, prevista para março de 2022, contempla 102 

o Prognóstico e também envolve a participação social, por meio de novas oficinas e 103 

consultas públicas. Nesse sentido, após a conclusão da Etapa 03, foram feitas reuniões 104 

de avaliação e estão sendo elaboradas ações estratégicas para o aprimoramento da 105 

comunicação e da mobilização, visando agregar novas pessoas ao processo, trazendo 106 

a comunidade para a discussão, extrapolando os limites dos comitês. Em 107 

complementação, o Sr. Flamínio Guerra destacou que apesar de o número de 108 

participantes ter sido inferior ao estimado houve contribuições muito significativas, pois 109 

os debates foram extremamente qualificados. Ele ressaltou que o comitê irá se 110 

empenhar ainda mais no processo de mobilização visando agregar, por exemplo, os 111 

municípios e universidades ao processo. Ainda sobre o tema, o Sr. Senisi Rocha, 112 

coordenador do Grupo de Trabalho da Revisão do Plano e da CTI, enfatizou que foi um 113 

trabalho árduo que envolveu muita dedicação de todos os partícipes, sendo possível 114 

agregar dados relevantes ao produto. Em sua fala, destacou a sinergia existente entre 115 

os entes envolvidos – CBH, Órgãos Gestores, AGEDOCE, bem como junto à empresa 116 

contratada, que está desenvolvendo um excelente trabalho. Dando sequência, foi 117 

passada à Aprovação da Agenda Anual de Atividades do CBH-Doce – Exercício 2022, 118 

conforme previsto no indicador 01 do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020. Na 119 

oportunidade, a Sra. Juliana Vilela, da AGEDOCE, apresentou o quantitativo e as datas 120 

sugeridas para a realização de todas as instâncias do CBH-Doce, incluindo: diretoria 121 

executiva, diretoria colegiada, plenária, câmaras técnicas e grupos de trabalho, bem 122 

como o calendário do processo eleitoral para a escolha dos membros para o mandato 123 

compreendido entre 2022-2026. Após a explanação, o calendário foi aprovado sem 124 

objeções ou considerações pelos conselheiros presentes na sala. Prosseguindo, foi 125 

passada à eleição e composição da Comissão Eleitoral, que será formada por 02 (dois) 126 

representantes de cada segmento, sob a coordenação da secretaria executiva do CBH-127 
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Doce. Após a discussões foi definida e aprovada, sem ressalvas, a seguinte 128 

composição: Prefeitura Municipal de Sooretama, representante: Dolores Colle; 129 

Prefeitura Municipal de Cuparaque, representante: Paloma Galdino da Silva; Celulose 130 

Nipo-Brasileira S/A – CENIBRA, representante: Edson Valgas de Paiva; Federação das 131 

Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG, representante: Rone Frank Silva; 132 

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Doce – ARDOCE, 133 

representante: Luciane Teixeira Martins; Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 134 

e Ambiental – ABES, representante: Ariane Kelly Roncal Silva. Prosseguindo, foi 135 

passado ao último item em pauta, referente à apresentação, pela UNESCO, da 136 

proposta de Monitoramento Hídrico Participativo na Bacia do Rio Doce. Inicialmente, o 137 

Sr. Glauco Kimura, da UNESCO, falou sobre a importância da parceria com o CBH-138 

Doce para o desenvolvimento do trabalho. Destacou as inúmeras dificuldades que 139 

estamos enfrentando na atualidade, dentre as quais os desafios relacionados à 140 

qualidade da água do rio Doce sobretudo após o rompimento da barragem de 141 

Fundação. Nesse processo, ele destacou que é muito relevante que as comunidades, 142 

especialmente as lideranças jovens, participem e, sobretudo, compreendam os dados 143 

disponíveis sobre a qualidade da água, pois são importantes multiplicadores de 144 

informação. Ou seja, a proposta da UNESCO apresenta um viés educativo visando, por 145 

meio do conhecimento, o empoderamento e o engajamento das comunidades 146 

envolvidas. Na sequência, foi dada a palavra à Sra. Vera Guarda, consultora da 147 

UNESCO, que, brevemente, apresentou os conceitos e objetivos do projeto. Ela 148 

explicou que o Monitoramento Hídrico Participativo (MHP), nas comunidades 149 

selecionadas a serem indicadas pelo comitê no Alto, Médio e Baixo Doce, será 150 

trabalhado na forma de um curso semipresencial gratuito cujo público alvo serão as 151 

lideranças jovens. A ideia é conseguir formar recursos humanos aptos a entender os 152 

procedimentos do MHP e os parâmetros de qualidade de água de rios. A consultora 153 

apresentou o programa do curso, bem como o cronograma, sendo que as atividades 154 

estão previstas para iniciar em dezembro de 2021 e terminar em julho de 2022. A ação 155 

será amplamente divulgada para que os interessados, considerado o perfil e número 156 

de vagas, manifestem interesse em participar. Finalizando os debates sobre o tema, a 157 

Sra. Juliana Bedoya, da Fundação Renova, manifestou extrema satisfação com o apoio 158 

do CBH-Doce ao projeto que está sendo trabalho pela Fundação junto à UNESCO, 159 
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considerando a credibilidade e a relevância do comitê no que se refere à gestão de 160 

recursos hídricos. Segundo ela, o trabalho irá contribuir para que as comunidades 161 

consigam interpretar corretamente os dados técnicos relacionados à qualidade da 162 

água. Por fim, o Sr. Flamínio Guerra informou que já está sendo articulada junto aos 163 

CBHs afluentes a indicação das comunidades, em consonância com os critérios 164 

estabelecidos, e, na oportunidade, se comprometeu a manter a plenária informada 165 

sobre o andamento das atividades no âmbito do MHP. Sem mais assuntos a serem 166 

tratados, a reunião foi encerrada às 18h00.  167 

 168 
FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES 169 

Presidente do CBH-Doce 170 


