
 

 

Ata aprovada durante a 54ª Reunião Extraordinária do CBH-Doce, no dia 30 de setembro de 2022.  

   ATA – 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-DOCE  1 

No dia 23 de junho de 2022, às 13h40, teve início de forma telepresencial, a 53ª 2 

Reunião Extraordinária do CBH-Doce. Após cumprimentos pelo presidente do Comitê, 3 

Flamínio Guerra, foi passada a verificação de quórum, o qual foi confirmado com a 4 

presença de 28 (vinte e oito) conselheiros votantes no momento da chamada. 5 

Verificado o quórum para início das atividades, o presidente Flamínio trouxe alguns 6 

informes sobre o início das atividades da Iniciativa Rio Vivo na bacia do rio Piracicaba, 7 

que será realizada no dia 30 de junho, em João Monlevade, com a primeira oficina de 8 

planejamento realizada pela empresa contratada para execução dos trabalhos. 9 

Informou ainda que a agência e o CBH-Doce acompanharam a parceria firmada entre 10 

a Anglo American e Porto do Açu, para execução de um programa de reaproveitamento 11 

do mineroduto Minas-Rio, que irá trazer recursos importantes para a bacia do rio Santo 12 

Antônio. Ademais, o Comitê também esteve presente em Mariana, para participação no 13 

evento do Instituto Espinhaço, e na oportunidade, foi realizada uma apresentação sobre 14 

os programas em andamento na bacia hidrográfica do Rio Doce. Na sequência, a 15 

pedido do presidente Flamínio, foi passada a palavra à representantes da Fundação 16 

Renova, que trouxeram algumas informações importantes à plenária. Primeiramente, a 17 

Patrícia Bernardes, realizou uma apresentação sobre o Vim Ver, uma inciativa que tem 18 

como objetivo permitir o acompanhamento das ações de reparação conduzidas pela 19 

Fundação Renova no território de Mariana até a Foz do rio Doce. Na oportunidade, 20 

também apresentou alguns roteiros sugeridos e se colocou à disposição para 21 

alinhamentos necessários. As visitas poderão ser realizadas em várias turmas, com 22 

número limitado de 15 pessoas, e poderão ser divididas entre Alto, Médio e Baixo Doce, 23 

permitindo, dessa forma, a participação dos comitês afluentes. Prosseguindo, foi 24 

passada a palavra ao Almir Jacomelli que trouxe atualizações sobre os programas de 25 

restauração florestal com relação à planejamento, contratações e mobilizações, no 26 

âmbito do PG 26. Relembrou ainda, sobre a Cláusula 163 do Termo de Transação e 27 

Conduta (TTAC) que estabelece a recuperação de 5.000 (cinco mil) nascentes, a serem 28 

definidas pelo CBH-Doce, com a recuperação de 500 (quinhentas) nascentes por ano, 29 

a contar da assinatura deste acordo, em um período máximo de 10 (dez) anos, 30 

conforme estabelecido no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Doce, 31 

podendo abranger toda área da Bacia do Rio Doce. Nesse sentido, informou que ainda 32 
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estão pendentes, a indicação das nascentes atribuídas aos CBHs Caratinga, 33 

Piracicaba, Guandu, Manhuaçu, Santa Maria e Santo Antônio. Como encaminhamento, 34 

será realizada uma reunião conjunta das Câmaras Técnicas de Programas e Projetos 35 

dos CBHs afluentes mineiros para definição dessas áreas. Com relação aos Comitês 36 

capixabas, a indicação será solicitada por meio de Ofício e após definição de todas as 37 

áreas pendentes, será elaborada uma Deliberação a ser aprovada pela plenária do 38 

CBH-Doce.  Finalizadas as falas da Fundação Renova, foi passado aos informes da 39 

AGEDOCE e para tanto, foi dada a palavra ao assessor Fabiano Alves que trouxe uma 40 

apresentação sobre o andamento dos trabalhos da agência para nivelamento a respeito 41 

do panorama dos programas, projetos e atividades desenvolvidas ou em andamento 42 

na bacia e no âmbito do Comitê, bem como suas instâncias. Trouxe também 43 

informações a respeito das possíveis parcerias que serão firmadas para dar apoio na 44 

implantação da Iniciativa Rio Vivo. Prosseguindo novamente à pauta, foi passada à 45 

votação das atas das reuniões realizadas nos dias 17 de fevereiro e 26 de abril de 2022. 46 

Considerando que as atas foram encaminhadas previamente para apreciação, a leitura 47 

na íntegra dos documentos foi dispensada, e após votação nominal, as atas foram 48 

aprovadas com o registro de 25 (vinte e cinco) votos favoráveis e 09 (nove) abstenções. 49 

Finalizado este item, foi passado a discussão e deliberação da minuta do Edital de 50 

Perdas - Programa P23. Para apresentar sobre o tema, foi passada a palavra ao 51 

Engenheiro da Escola de Projetos, Alex Cardoso, que apresentou um detalhamento 52 

técnico acerca da implementação do Programa de Redução de Perdas no 53 

Abastecimento Público de Água (P23), bem como o escopo, objetivos, critérios de 54 

hierarquização e demais especificações que comporão o Edital de Chamamento 55 

Público. Finalizada a apresentação e esclarecidos todos os questionamentos, a matéria 56 

foi colocada em votação nominal, sendo aprovada por unanimidade entre os presentes 57 

com o registro de 19 (dezenove) votos favoráveis. Na sequência, foi passada a 58 

discussão sobre a criação de Grupo de Trabalho para acompanhamento do Sistema de 59 

Alerta e do Programa P31 – Programa de Convivência com as cheias. Nesse sentido, 60 

a analista da AGEDOCE, Juliana Vilela, esclareceu que esta demanda surgiu na 61 

reunião do CBH-Doce realizada no dia 17 de fevereiro, dada a necessidade de criação 62 

de um grupo de trabalho que deverá atuar especificamente no acompanhamento do 63 

P31 e do Sistema de Alerta operado pela CPRM. Em seguida, fez a leitura da minuta 64 
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da Deliberação que institui do Grupo de Trabalho, com as especificações a respeito da 65 

composição, atribuições e vigência do grupo. A minuta foi apresentada e discutida no 66 

âmbito da CTGEC e CTIL do CBH-Doce e, após sugestão da CTIL, houve o 67 

entendimento de que a composição do Grupo deverá ser composta por 06 (seis) 68 

representantes indicados pela CTGEC, sendo 02 (dois) para cada segmento, e 03 (três) 69 

representantes do Poder Público a serem indicados pela plenária,  visando garantir a 70 

representatividade territorial, especialmente daquelas regiões mais suscetíveis à 71 

cheias. Em complementação, o assessor da AGEDOCE, Fabiano Alves, sugeriu a 72 

participação de representantes do Caratinga e Manhuaçu, e a ampliação do prazo de 73 

vigência do grupo para até 180 (cento e oitenta dias). Na oportunidade, o conselheiro 74 

José Ângelo Paganini, da Relictos, sugeriu que deveria estar explícito nas 75 

competências, que o grupo deve contribuir e produzir conteúdo, além de acompanhar. 76 

Após discussões e esclarecimentos, o grupo terá em sua composição, a participação 77 

de representantes de Manhuaçu, Inhapim e Santa Maria de Itabira, terá vigência de até 78 

180 (cento e oitenta) dias, e terá como atribuições: I - apoiar, articular e acompanhar o 79 

desenvolvimento das ações hierarquizadas no PAP 2021-2025 no âmbito do Programa 80 

de Convivência com as Cheias (P31); II - apoiar, articular e acompanhar estudos, 81 

projetos e ações relacionadas com a operação, ampliação e modernização do Sistema 82 

de Alerta de Eventos Críticos – SACE/CPRM na Bacia do Rio Doce. Na sequência, a 83 

matéria foi colocada em votação sendo aprovada com o registro de 17 (dezessete) 84 

votos favoráveis. Prosseguindo novamente a pauta, foi passada a apresentação sobre 85 

a proposta de parceria com a Inter TV dos Vales, e na oportunidade, o Samuel Martins, 86 

da Prefácio, realizou uma breve apresentação sobre a parceria, que tem como objetivo 87 

transmitir vídeos sobre a bacia do rio Doce, em uma série chamada Águas do Vale, 88 

para divulgação da riqueza da bacia e a importância dos Comitês na gestão de recursos 89 

hídricos, ao público externo. Serão transmitidos 07 episódios, que deverão ser exibidos 90 

aos sábados e de forma gratuita. Para veiculação no canal, o Comitê deverá realizar a 91 

contratação de uma empresa que fará a produção dos vídeos, e ao final da transmissão, 92 

o material será inteiramente do Comitê. Finalizado este item e não havendo mais 93 

assuntos em pauta, a reunião foi encerrada por volta das 17h40. A reunião foi 94 

transmitida  e gravada no YouTube por meio do canal Comitês da Bacia Hidrográfica 95 
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do rio Doce, e poderá ser acessada na íntegra através do link: 96 

https://www.youtube.com/watch?v=97ER245muyA. 97 
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FLAMÍNIO GUERRA GUIMARÃES 99 

Presidente do CBH-Doce 100 

https://www.youtube.com/watch?v=97ER245muyA

