
 
 

Aprovada em reunião plenária do CBH-Santo Antônio realizada no dia 18/05/2022 
 

 

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-SANTO ANTÔNIO 1 

No dia 16 de dezembro de 2021, às 08h30, foi realizada de forma telepresencial, a 2 

24ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 3 

(CBH-Santo Antônio). Dando início às atividades, o presidente do Comitê, Filipe 4 

Gaeta, cumprimentou e agradeceu a todos os presentes, e não havendo nenhum 5 

informe inicial da diretoria, foi realizada a verificação de quórum nominalmente, o 6 

qual foi confirmado com a presença de 23 (vinte e três) conselheiros com direito a 7 

voto, presentes no momento da abertura. Dando continuidade, foi passado ao 2° 8 

item de pauta referente à aprovação da Ata da 23ª Reunião Extraordinária do CBH-9 

Santo Antônio, realizada no dia 18 de outubro de 2021. Considerando que o 10 

documento foi encaminhado previamente a todos os conselheiros, a leitura da Ata foi 11 

dispensada, e após votação nominal, foi aprovada com o registro de 22 (vinte e dois) 12 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção. Na sequência, foi passado aos informes 13 

sobre a etapa 03 do processo de revisão do PIRH e elaboração da proposta de 14 

Enquadramento. Para tanto, a analista da AGEDOCE, Juliana Vilela, sintetizou 15 

brevemente o cronograma e a dinâmica das etapas do processo, especialmente 16 

sobre a etapa 03 referente ao diagnóstico. As atividades foram iniciadas em maio, 17 

com a entrega do Plano de Trabalho, e na sequência foi entregue o Manual 18 

Operativo Preliminar (MOP) que traz o horizonte das ações até o final de 2022, a 19 

partir do que foi hierarquizado nos Planos de Aplicação Plurianuais dos Comitês. A 20 

partir de outubro, foi iniciada então, a terceira etapa, referente ao Diagnóstico. Esta 21 

etapa ocorreu de forma participativa, abrangendo não somente os Comitês e órgãos 22 

gestores, mas também toda a sociedade, que contribuíram qualitativamente com as 23 

discussões. Esclareceu também, sobre a dinâmica e os resultados das oficinas de 24 

aproximação, consolidação e consultas públicas, salientando a importância da 25 

participação desses atores locais, que conhecem mais fielmente a realidade da 26 

bacia. Apesar do resultado satisfatório, entende-se que é necessário um 27 

aprimoramento para as próximas etapas, especialmente com relação à mobilização, 28 

para ampliar o engajamento dos Comitês e trazer outros atores estratégicos para o 29 

processo. Finalizando a fala, fez um apelo aos conselheiros para que participem 30 
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mais ativamente na próxima etapa, referente ao prognóstico, e agreguem outras 31 

pessoas do território para que contribuam com o trabalho. Prosseguindo novamente 32 

à pauta, foi passado aos informes sobre o andamento dos trabalhos da AGEDOCE. 33 

Primeiramente, a Sra. Juliana Vilela, falou sobre a finalização do processo de 34 

contratação da empresa, Prefácio, que ficará responsável pela elaboração e 35 

operacionalização do Plano de Comunicação, bem como o acompanhamento das 36 

atividades rotineiras da Agência por meio da assessoria de imprensa e 37 

comunicação. O primeiro produto referente ao Plano de Trabalho já foi entregue 38 

para avaliação e na sequência será realizada uma entrevista mais aprofundada, com 39 

alguns membros estratégicos, com o intuito de destacar as especificidades de cada 40 

comitê e extrair contribuições relevantes para a construção desse plano. O objetivo é 41 

que a comunicação seja construída de forma integrada e eficiente, visando atender 42 

aos anseios dos comitês em relação à comunicação. Na oportunidade, também 43 

apresentou os funcionários da Prefácio que ficarão in loco, o Samuel e a Paula, e 44 

informou que os primeiros trabalhos de atualização dos sites e redes sociais já foi 45 

iniciado. Em seguida, o assessor da AGEDOCE, Fabiano Alves apresentou um 46 

relatório atualizado, em números, sobre o andamento do Programa de Sistemas de 47 

Esgotamento Sanitário (P11), bem como, sobre a iniciativa Rio Vivo e o projeto de 48 

segurança hídrica dos mananciais de abastecimento (P21), que contempla o 49 

Indicador 03 do Contrato de Gestão ANA n°34/2020. Apresentou também, as novas 50 

atualizações do SIGA, informando sobre o programa de capacitação continuada 51 

para utilização da plataforma, a apresentação sobre o SIGA na COP 26, a inserção 52 

de produtos referente ao Rio Vivo no módulo de publicações e os novos módulos 53 

operacionais que iniciarão a fase de testes. Com relação às capacitações sobre o 54 

SIGA, complementou que o Vitor, técnico de geoprocessamento da Codex, está 55 

disponível para novas capacitações a todos que se interessarem. Abrindo 56 

oportunidade para perguntas, o conselheiro Gisleno Martins, da Prefeitura Municipal 57 

de Belo Oriente, perguntou quando serão incluídos novos municípios a serem 58 

atendidos pelo Rio Vivo. Em resposta, o Sr. Fabiano Alves informou que 59 

provavelmente será após a implementação desta primeira etapa, a partir dos 60 

resultados obtidos nos municípios já contemplados, caso o Comitê decida ampliar, e 61 

se houver recursos disponíveis. Finalizado este item, foi passado à aprovação do 62 
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calendário de reuniões do CBH-Santo Antônio para o exercício de 2022. Para tanto, 63 

a Sra. Juliana Vilela trouxe à plenária uma sugestão de calendário, com a 64 

proposição dos quantitativos e meses de realização das reuniões de todas as 65 

instâncias do Comitê. Abrindo palavra para os conselheiros, o presidente Filipe 66 

Gaeta perguntou se o processo eleitoral irá ocorrer em 2022. Em resposta a Sra. 67 

Juliana confirmou o início do processo para o próximo ano e esclareceu que existe 68 

um ponto específico relacionado ao enquadramento dos consórcios e associações 69 

de recursos hídricos que tem sido motivo de debate, razão pela qual o Edital não foi 70 

lançado, tendo em vista a necessidade de sanar essa questão. No entanto, deve ser 71 

disponibilizado com a maior brevidade possível, considerando que o mandato atual 72 

se encerra em junho de 2022, em todos os Comitês do estado. Em seguida, a 73 

conselheira Patrícia Generoso, da FONASC, declarou que é indispensável que as 74 

reuniões voltem a ocorrer de forma presencial e itinerante, assim que possível, tendo 75 

em vista que esta é uma importante oportunidade para que os conselheiros 76 

conheçam mais profundamente a bacia. Na sequência, a conselheira Luiza Ferreira, 77 

da PCH Funil, perguntou sobre a possibilidade de abonamento das faltas no caso 78 

em que a ausência for justificada. Em resposta, a Sra. Juliana esclareceu que o 79 

Regimento Interno do Comitê não permite o abono das faltas, mesmo mediante 80 

justificativa. Nesse sentindo, é muito importante que o titular e suplente da vaga se 81 

articulem para que na ausência de um, o outro possa estar comparecendo nas 82 

reuniões. Prosseguindo, o conselheiro Leandro Calil, do IGAM, informou que não há 83 

nenhuma orientação aos Comitês para o retorno das reuniões presenciais, no 84 

entanto, entende-se que a reunião por videoconferência é uma faculdade que o 85 

Comitê possui, não havendo necessidade de uma obrigação por parte do Estado 86 

com relação à realização ou não dessas reuniões. Sendo assim, as reuniões 87 

poderão ocorrer de forma presencial ou online, a critério do Comitê, conforme 88 

conveniência e oportunidade. Após discussões, o calendário foi definido e aprovado 89 

com a realização de 04 (quatro) reuniões plenárias, 04 (quatro) reuniões da Câmara 90 

Técnica Institucional e Legal (CTIL), 04 (quatro) reuniões da Câmara Técnica de 91 

Programas e Projetos (CTPP) e 03 (três) reuniões da Câmara Técnica de Outorga e 92 

Cobrança (CTOC), conforme datas especificadas na Deliberação Normativa n° 53, 93 

de 16 de dezembro de 2021, publicada no site do CBH-Santo Antônio 94 
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(https://www.cbhsantoantonio.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-53-2021-95 

Aprova-Calendario-de-Reunioes-2022.pdf). Na sequência foi passado ao 6° item da 96 

pauta referente à leitura e votação da Deliberação Normativa ad referendum n° 48, 97 

de 30 de junho de 2021, que aprova a criação da Comissão Eleitoral para a 98 

renovação dos membros do CBH-Santo Antônio para o mandato 2022-2026. 99 

Primeiramente, a Sra. Juliana fez uma breve contextualização e esclareceu que o 100 

IGAM demandou ao Comitê a formação da Comissão Eleitoral, e considerando o 101 

curto prazo para retorno do CBH e não havendo previsão de uma reunião plenária à 102 

época, a Deliberação foi emitida ad referendum no âmbito da Diretoria Executiva. De 103 

acordo com a Deliberação, a Comissão Eleitoral do CBH-Santo Antônio terá a 104 

seguinte composição: Leandro Pinheiro Calil (Poder Público Estadual); Natália 105 

Gomes de Morais (Poder Público Municipal); Amanda Duque Carvalho (Usuários) e 106 

Márcia Geralda Gomes (Sociedade Civil). A matéria, então, foi submetida à votação, 107 

sendo aprovada com o registo de 22 (vinte e dois) votos favoráveis e 01 (uma) 108 

abstenção. Cumpre ressaltar, que se trata do número de votos correspondente aos 109 

presentes no momento da votação. Em seguida, foi passada à leitura e votação da 110 

Deliberação Normativa ad referendum n° 52, de 22 de outubro de 2021, que aprova 111 

o cenário para a implementação da iniciativa Rio Vivo no âmbito da Circunscrição 112 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CH DO3). Para apresentar sobre o tema, foi 113 

passada a palavra ao Alex Cardoso e Bruno Rezende, engenheiros da Escola de 114 

Projetos da AGEDOCE, que realizaram uma apresentação síntese sobre a inciativa 115 

Rio Vivo que compreende a execução conjunta dos Programa de Controle das 116 

Atividades Geradoras de   Sedimentos (P12), Programa de Recomposição de APPs 117 

e Nascentes (P52) e Programa de Expansão do Saneamento Rural (P42). Foi 118 

apresentado também, um panorama do cenário estabelecido pelo Comitê, 119 

considerando as discussões realizadas no âmbito da Diretoria Executiva e da CTPP 120 

do CBH-Santo Antônio, para a implantação do Rio Vivo na bacia, bem como, o 121 

planejamento das ações, a mão de obra prevista para a execução dos projetos, as 122 

etapas do processo de implantação e os recursos alocados. Com base no cenário 123 

indicado pelo CBH-Santo Antônio, estão previstas a execução de 769 sistemas 124 

individuais de esgotamento sanitário (P42) e 835 nascentes com cercamento e 125 

monitoramento (P52), contemplando os municípios de Serro, Alvorada de Minas, 126 

https://www.cbhsantoantonio.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-53-2021-Aprova-Calendario-de-Reunioes-2022.pdf
https://www.cbhsantoantonio.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-53-2021-Aprova-Calendario-de-Reunioes-2022.pdf
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Conceição do Mato Dentro, Itambé do Mato Dentro, Passabém, Senhora do Porto, 127 

Dom Joaquim, Carmésia, Dores de Guanhães, Ferros, Santo Antônio do Rio Abaixo, 128 

Morro do Pilar e São Sebastião do Rio Preto. Não houve cenários definidos para a 129 

implantação das barraginhas / caixas secas (P12) nessa primeira etapa de execução 130 

do Rio Vivo. Sem manifestações ou dúvidas por parte da plenária, a matéria foi 131 

colocada em votação nominal, sendo aprovada com o registro de 21 (vinte e um) 132 

votos favoráveis e 01 (uma) abstenção, entre os conselheiros com direito a voto 133 

presentes no momento da votação. Passado aos assuntos gerais, o conselheiro 134 

Fábio Dias, da Emater, trouxe à lembrança um fato que vem ocorrendo no município 135 

de Ferros sobre a instalação de draga no rio para exploração de minério. Em sua 136 

fala, enfatizou a importância da manifestação e posicionamento do Comitê com 137 

relação a este problema, considerando os riscos ambientais dessa operação.  138 

Informou também, que a mineração com a utilização de dragas foi colocada em 139 

pauta no município para votação. Em complementação, a conselheira Patrícia 140 

Generoso, da FONASC, reforçou o requerimento para que o Comitê encaminhe 141 

Ofícios aos órgãos competentes. Esclareceu também, que existem vários materiais e 142 

estudos produzidos a respeito da importância do rio Santo Antônio para o rio Doce. 143 

Sendo assim, foi sugerida que essa manifestação seja encaminhada em conjunto 144 

com o CBH-Doce. Na sequência, o presidente do CBH-Doce, Flamínio Guerra, se 145 

mostrou favorável à esta ação conjunta e se colocou à disposição para futuros 146 

alinhamentos, fazendo jus a integração dos comitês. Sem mais assuntos a serem 147 

tratados, a reunião foi encerrada por volta de 10h30. A reunião foi transmitida ao 148 

vivo e gravada no Yutube. O link para acesso à integra das discussões está 149 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iqyhN1zh2R0&t=3592s. 150 

 151 

Filipe Generoso Brandão Murta Gaeta 152 

Presidente do CBH-Santo Antônio 153 

https://www.youtube.com/watch?v=iqyhN1zh2R0&t=3592s

