
 

 

Ata aprovada durante a 53ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 23 de junho de 2022.  

   ATA – 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE  1 

Às 14h00 do dia 17 de fevereiro de 2022 teve início, de forma telepresencial, por meio da 2 

plataforma JITSI MEET, a 52ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Dando início aos 3 

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

de todos, ressaltando a importância dos itens em pauta. Na oportunidade, solicitou a inserção 5 

de ponto de pauta devido à necessidade de alteração de representante da Comissão Eleitoral, 6 

considerando que o Sr. Rone Frank, que compunha a comissão pelo segmento usuários, pela 7 

FIEMG, não faz mais parte do plenário do CBH-Doce. Prosseguindo, foi feita a chamada 8 

nominal, sendo constatada a presença de 33 (trinta e três) conselheiros com direito a voto, 9 

confirmando existência de quórum para instalação da reunião e início dos trabalhos. Dando 10 

continuidade, foi passada à discussão e deliberação das atas da 50ª e 51ª Reuniões 11 

Extraordinárias, ambas realizadas no dia 14/12/2021. Considerando que as atas foram 12 

encaminhadas previamente e não houve nenhuma consideração e/u sugestão de alteração, foi 13 

iniciado o procedimento de votação, por meio de chamada nominal, sendo, na oportunidade, 14 

apurados 30 (trinta) votos favoráveis à aprovação e 02 (duas) abstenções. Sendo assim, ambos 15 

os documentos foram devidamente aprovados. Ato contínuo, foi passada à discussão e votação 16 

da Deliberação Normativa e do Edital referentes ao Processo Eleitoral do CBH-Doce para o 17 

mandato 2022-2026. Preliminarmente, foi feito um breve relato do andamento dos trabalhos da 18 

comissão eleitoral, a partir da composição dessa instância, ocorrida em dezembro de 2021. Foi 19 

informado a todos sobre a realização de reunião da comissão e, posteriormente, da Câmara 20 

Técnica Institucional e Legal (CTIL), nas quais foram discutidas as minutas que serão 21 

apresentadas neste momento à plenária. Prosseguindo, foi realizada a apresentação da 22 

Deliberação Normativa, que estabelece normas, procedimentos e critérios para o processo de 23 

escolha e indicação dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) 24 

para o mandato 2022-2026. De forma a facilitar a compreensão dos procedimentos descritos 25 

no § 1º, do Art. 8º, foi prevista uma alteração, sendo que a redação final foi a seguinte: A 26 

inscrição no processo eleitoral está condicionada ao recebimento da documentação. A fim de 27 

confirmar a efetiva entrega da documentação será emitido protocolo eletrônico, que será 28 

encaminhado pela secretaria executiva em até 72 (setenta e duas horas) após o recebimento. 29 

Caso a instituição não receba o protocolo deverá ser feito contato junto à secretaria executiva 30 

para identificar e sanar o problema. Ainda sobre o conteúdo a deliberação, o Sr. José Ângelo 31 

Paganini, da Fundação Relictos, sugeriu a inclusão, na documentação a ser encaminhada pelos 32 

interessados, de documento com foto do proposto indicado, de modo a viabilizar a identificação 33 

no momento da chamada nominal, a fim de comprovar de que a pessoa que está participando 34 

da reunião é a mesma que foi indicada pelo representante legal da instituição que está 35 
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pleiteando a vaga. Sendo, assim, no Art. 8º, foi inserido inciso requerendo a apresentação cópia 36 

de documento oficial com foto do preposto indicado pelo representante legal da entidade para 37 

participar da Reunião de Segmentos. Finalizada a discussão sobre a deliberação, foi iniciada a 38 

apresentação da minuta do Edital de Convocação nº 01/2022, destinado à definição dos 39 

representantes titulares e suplentes dos Municípios, dos Usuários, das Organizações Civis e 40 

das Comunidades Indígenas do Plenário do CBH-Doce, para o mandato 2022-2026. A íntegra 41 

do documento foi apresentada, sendo especificados todos os detalhes sobre o processo, com 42 

ênfase para o calendário eleitoral, desde a publicação do edital até a realização da plenária de 43 

posse. Em seguida, foi passado ao ponto de pauta inserido no início da reunião, referente à 44 

substituição de representante da comissão eleitoral, considerando a saída do Sr. Rone Frank. 45 

Na oportunidade, o Sr. Deivid Lucas de Oliveira, da FIEMG, se colocou à disposição para 46 

compor a comissão, representando o segmento usuários, sendo a sugestão acatada pelo 47 

plenário. Finalizadas as discussões sobre o tema, foi passado ao procedimento de votação 48 

nominal para deliberação das matérias relacionadas ao processo eleitoral – DN e Edital. Feita 49 

a chamada, ambos os documentos foram aprovados, sendo registrados 33 (trinta e três) votos 50 

favoráveis e 01 (uma) abstenção. Diante da aprovação, será dado prosseguimento ao processo 51 

eleitoral, com a publicação do edital no dia 18/02/2022, conforme previsto no calendário. Dando 52 

sequência, foram iniciados os informes sobre o andamento dos trabalhos da AGEDOCE, 53 

Entidade Delegatária às funções de Agência de Água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Para 54 

tanto, foi passada a palavra ao Sr. André Marques, diretor-presidente. Dando início, foi falado 55 

sobre os processos estruturais que estão em andamento no âmbito da área administrativa. Foi 56 

informada sobre a construção de editais, os quais serão publicados brevemente, visando à 57 

seleção da empresa que será responsável pela condução do processo seletivo para a 58 

contratação de profissionais que trabalharão na AGEDOCE. Ademais, está prevista a 59 

publicação de edital visando à contratação de assessoria jurídica, bem como empresa de 60 

agenciamento de estagiários. Todas essas contratações são de extrema relevância para dar 61 

robustez à equipe e ampliar a capacidade operacional da agência. Foi falado, ainda, sobre a 62 

construção de edital, visando firmar parcerias com as universidades da região para atuar junto 63 

à Escola de Projetos e, também, sobre o processo de mudança de sede da AGEDOCE, que 64 

ocupará, em breve, um novo imóvel, mais adequado às necessidades da agência e dos CBHs. 65 

No que se refere à área técnica, foi informado ao plenário sobre a publicação dos Atos 66 

Convocatórios destinados à contratação de mão de obra e empresa gerenciadora, ambos no 67 

âmbito da iniciativa Rio Vivo. A abertura das propostas será realizada no mês de março, sendo 68 

que a contratação, no caso das empresas de mão de obra, está dividida em 07 lotes – um para 69 

cada CBH mineiro e um para a porção capixaba da Bacia do Rio Doce. Além disso, falou sobre 70 
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os demais projetos em andamento, com destaque para o Programa de Incremento da 71 

Disponibilidade Hídrica, que será apresentado, de forma detalhada nesta reunião, com ênfase 72 

nos critérios de hierarquização. Foi também informado aos conselheiros sobre o andamento 73 

das ações ligadas aos programas de saneamento básico – P11 e P41, abrangendo as 74 

atividades relacionadas ao Edital nº 01/2017, por meio do qual já estão sendo repassados os 75 

recursos aos municípios contemplados, bem como às demais iniciativas previstas que incluem 76 

o desenvolvimento de projetos e obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAS) e 77 

Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES). No que se referem aos projetos, será feita a 78 

articulação com os CBHs afluentes para definição dos próximos passados. Acerca das obras, 79 

por ora, está sendo trabalhada a Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, no âmbito do comitê 80 

afluente, considerando o volume de recursos estaduais alocados para a iniciativa. Por fim, 81 

houve uma breve explanação sobre o Programa de Comunicação Social (P71), cuja empresa 82 

foi contratada no final de 2021 e já está atuando na elaboração e operacionalização do Plano 83 

de Comunicação, bem como atuando nas atividades rotineiras de assessoria de imprensa, 84 

incluindo atualizando dos sites e demais canais de comunicação implementados. Ainda no 85 

escopo do P71, foi informado aos conselheiros que, a partir de março, será retomada a 86 

produção dos boletins informativos eletrônicos, importante ferramenta de comunicação, 87 

essencial para que os conselheiros estejam sempre atualizados acerca dos trabalhos que estão 88 

sendo desenvolvidos. Finalizadas as explanações, a Sra. Luciane Teixeira, da ARDOCE, 89 

manifestou preocupação e indagou quanto às atividades relacionadas ao Programa de 90 

Convivência com as Cheias (P31), considerando os eventos críticos graves ocorridos na Bacia 91 

Hidrográfica do Rio Doce. Ela destacou a necessidade de retomar as discussões sobre as 92 

ações hierarquizadas no âmbito do programa, conforme encaminhamento da CTGEC. E, ainda, 93 

inserir nas discussões as questões relacionadas à operacionalizado do Sistema de Alerta de 94 

Eventos Críticos, coordenado pela CPRM. Considerando a relevância e a complexidade do 95 

tema, como sugestão de encaminhamento, foi proposta a criação de um grupo de trabalho, a 96 

ser instituído no âmbito da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos (CTGEC), visando 97 

apoiar e subsidiar tecnicamente a execução das ações ligadas ao P31, bem como acompanhar 98 

estudos, projetos e ações relacionadas com a operação, ampliação e modernização do Sistema 99 

de Alerta de Eventos Críticos – SACE/CPRM na Bacia do Rio Doce. Ainda sobre o tema, o Sr. 100 

Flamínio Guerra destacou que está programada para novembro de 2022, início do período 101 

chuvoso e da operação do Sistema de Alerta, a retomada da Sala de Crise, junto à ANA, neste 102 

caso, de modo preventivo, a fim de que não ocorra como no período chuvoso 2021/2022, 103 

quando a atuação dessa instância ocorreu com o evento crítico já instalado, fato que 104 

comprometeu uma atuação mais assertiva. Finalizadas as discussões, foi passado ao próximo 105 
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item da pauta, relativo à discussão e deliberação sobre os critérios de hierarquização em 106 

relação à vulnerabilidade hídrica dos 228 municípios inseridos na Bacia do Rio Doce. Para 107 

tanto, foi passada a palavra ao Sr. Adriano Batista, engenheiro da Escola de Projetos da 108 

AGEDOCE. Em sua fala, ele fez uma breve explanação sobre o Programa de Incremento da 109 

Disponibilidade Hídrica (P21), destacando a Deliberação Normativa CBH-Doce nº 100, de 14 110 

de dezembro de 2021, que aprovou a ação 1.8.4, no âmbito do P21 como estratégia para o 111 

atendimento ao INDICADOR 03 do Contrato de Gestão nº 034/ANA/2020, conforme matriz, 112 

critérios e cronograma apresentados pela AGEVAP. Prosseguindo, falou sobre a metodologia, 113 

descrevendo os três níveis hierárquicos e as quatro fases de execução da referida ação do P21 114 

e, ainda, apresentou os objetivos da ação, sendo: elaborar estudos e projetos, a nível executivo, 115 

que visam garantir a segurança hídrica dos mananciais de abastecimento urbano; e executar 116 

obras projeto piloto no município mais vulnerável à escassez hídrica. Na sequência, foi iniciada 117 

a apresentação detalhada dos critérios de hierarquização em relação à vulnerabilidade hídrica 118 

dos 228 municípios inseridos na Bacia do Rio Doce para a implementação da ação 1.8.4, 119 

conforme estudo elaborado pela Escola de Projetos, da AGEDOCE, no âmbito do P21. 120 

Preliminarmente, foi explicada sobre a metodologia utilizada para a definição dos pesos de 121 

cada critérios e, posteriormente, a especificação dos critérios, os quais foram divididos em 122 

obrigatórios e pontuáveis. Finalizada a apresentação e sanadas todas as dúvidas levantadas 123 

pelos presentes, a matéria foi colocada em votação, por meio de chamada nominal, sendo 124 

registrados 20 (vinte) votos favoráveis e 02 (duas) abstenções, sendo, portanto, aprovada. 125 

Considerando a validação dos critérios apresentados pela plenária do CBH-Doce, a AGEDOCE 126 

dará prosseguimento aos trâmites necessários para a efetivação dos trabalhos no âmbito da 127 

ação. Concluídos os itens em pauta, o Sr. Flamínio Guerra agradeceu a presença de todos, 128 

enaltecendo a evolução dos trabalhos cerca de um ano após o início das atividades da nova 129 

entidade delegatária. Sem mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada às 17h40.  130 
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FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES 132 

Presidente do CBH-Doce 133 


