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PREFÁCIO 

O CBH Piranga foi instituído em 20 de dezembro de 2002, através do Decreto 

Estadual N° 43.101, com base na Lei Federal Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, 

passando a integrar o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

Entre seus principais objetivos, está a promoção de programas e políticas 

voltados à preservação, recuperação e desenvolvimento sustentável da bacia. 

Desde sua criação, em 2002, o CBH-Piranga tem se empenhado para melhorar a 

gestão dos recursos hídricos, garantindo à comunidade água em quantidade e 

qualidade adequadas.  

Cumprindo seu papel de ente normativo e deliberativo, diversas ações foram 

desenvolvidas, objetivando promover uma gestão cada vez mais compartilhada e 

participativa. 

Ao longo de 2021, diversas atividades foram realizadas a fim de dar andamento 

aos programas hierarquizados no Plano de Aplicação Plurianual, com intensa 

participação dos membros do Comitê, que também participaram de diversos 

eventos ligados à temática água, com destaque para as oficinas e consultas 

públicas relacionadas à etapa de diagnóstico do processo de revisão do Plano 

Integrado de Recursos Hídricos e elaboração da proposta de Enquadramento. 

As Câmaras Técnicas também tiveram papel fundamental, em especial a Câmara 

Técnica de Programas e Projetos (CTPP) que elaborou Pareceres que 

subsidiaram a tomada de decisão da Plenária com relação à provação do Plano 

de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga para o 

período 2021-2025, bem como à escolha do cenário de implementação da 

Iniciativa Rio Vivo na Bacia.  

A síntese dessas ações encontra-se nesse relatório. 

 

                                                         
 



1. ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CBH-PIRANGA: 

 
A eleição e posse da Diretoria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Piranga para o mandato 2020-2022 foi realizada no dia 10 de setembro de 2020, 

durante a 24ª Reunião Ordinária, ocorrida por videoconferência.  

 
Na ocasião, foram empossados os seguintes conselheiros:  

 

• Presidente: Sônia Madali Boseja Carolino 

• Vice-Presidente: Carlos Eduardo Silva 

• Secretário: Wanderci dos Reis Gomes 

• Secretário Adjunto: Luiz Cláudio de Castro Figueiredo. 

 

No dia 12 de julho de 2021, a Diretoria Executiva do CBH-Piranga, se reuniu 

juntamente com representantes do CBH-Doce e da AGEVAP, para discussão de 

assuntos relacionados a Iniciativa Rio Vivo na bacia. 

 

 

Convocação – Reunião de Alinhamento sobre o Rio Vivo – 12/07/2021 

 

 



2. REUNIÕES PLENÁRIAS DO CBH-PIRANGA 

2.1 REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS  

15ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 15/04/2021 

• CONVOCATÓRIA  

• ATA DA REUNIÃO  

• PRINCIPAIS ITENS DE PAUTA:  

o Informes sobre a Revisão do Plano e Elaboração da proposta de 

Enquadramento; 

o Discussão e votação do Plano Orçamentário Anual (POA); 

o Discussão e votação do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) para 

2021/2025; 

o Apresentação e Discussão da solicitação referente à autorização 

para uso de recurso com finalidade de custeio (7,5%) – saldo 

remanescente.  

 

 

15ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 15/04/2021 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Convocatoria-15a-Reuniao-Extraordinaria-CBH-Piranga-15-04-2021.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Ata-Reuniao-Extraordinaria-15-04-21.pdf


16ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 02/12/2021 

• CONVOCATÓRIA  

• ATA DA REUNIÃO 1 

• PRINCIPAIS ITENS DE PAUTA 

o Informes sobre as oficinas e consultas públicas da etapa de 

diagnóstico do processo de revisão do PIRH e elaboração da 

proposta de Enquadramento; 

o Informes sobre o andamento dos trabalhos da Agedoce; 

o Aprovação do calendário de atividades do CBH-Piranga 2022; 

o Leitura e votação da Deliberação Normativa ad referendum nº 

37/2021; 

o Leitura e votação da Deliberação Normativa ad referendum nº 

38/2021; 

o Leitura e votação da Deliberação Normativa ad referendum nº 

39/2021. 

 
3. DELIBERAÇÕES APROVADAS PELO CBH-PIRANGA 

 
Em 2021, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga aprovou, em plenária, as 

seguintes Deliberações Normativas:  

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA Nº 34, DE 15 DE ABRIL DE 2021 

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2021, referente à 

aplicação dos recursos de custeio da entidade equiparada oriundos da cobrança 

pelo uso da água na porção mineira da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA N° 35, DE 15 DE ABRIL DE 2021 

Aprova o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de 

recursos hídricos na UPGRH1 – Piranga, referente aos exercícios de 2021 a 2025 

e dá outras providências. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA 36, DE 15 DE ABRIL DE 2021 

 
1 A Ata da 16ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga, será aprovada na próxima 
reunião plenária do Comitê, prevista para ser realizada no dia 17 de março de 2022, 
conforme Agenda Anual de Atividades. 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Convocatoria-16a-Reuniao-Extraordinaria-CBH-Piranga-02-12-2021.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-37-2021-Aprova-criacao-da-Comissao-Eleitoral-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-38-2021-Aprova-Cenario-Rio-Vivo-DO1-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-39-2021-Aprova-custeio-FMCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-34-2021-Aprova-POA-Custeio-Exercicio-2021.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-35-2021-Aprova-PAP-Piranga-2021-2025.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-36-2021-925_75-Piranga.pdf


Utilização de 7,5% do total do montante repassado à AGEVAP para o pagamento 

das ações de custeio da entidade equiparada. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA Nº 37, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2021 

Aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos membros do Comitê 

da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga – Mandato 2022- 2026. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA Nº 38, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2021 

Aprova cenário para a implementação da iniciativa Rio Vivo no âmbito da 

Circunscrição Hidrográfica do Rio Piranga (CH DO1). 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRNGA  Nº 39, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2021 

Autoriza custeio do Sr. Carlos Eduardo Silva para participação nas reuniões do 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, nos dias 24 e 25 de 

novembro, em Belo Horizonte-MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 40, DE 02 DE DEZEMBRO DE 

2021 

Aprova a Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga (CBH Piranga) para o exercício de 2022. 

 

4. CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH-PIRANGA  

4.1 CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL (CTIL)  

A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do CBH-Piranga foi instituída por 

meio da Deliberação Normativa Nº 24/2018, de 08 de novembro de 2018, e deve 

ser integrada por, no mínimo, sete membros e, no máximo, onze, com pelo menos 

um representante de cada segmento. 

 
Entre outras competências, cabe à CTIL: 

 
I - Examinar e emitir parecer, favorável ou desfavorável, no todo em parte, sob o 

aspecto da legalidade e da técnica legislativa, referente a propostas de 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-37-2021-Aprova-criacao-da-Comissao-Eleitoral-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-37-2021-Aprova-criacao-da-Comissao-Eleitoral-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-38-2021-Aprova-Cenario-Rio-Vivo-DO1-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-38-2021-Aprova-Cenario-Rio-Vivo-DO1-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-39-2021-Aprova-custeio-FMCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-39-2021-Aprova-custeio-FMCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-40-2021-Agenda-Anual-de-Atividades-Piranga.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-40-2021-Agenda-Anual-de-Atividades-Piranga.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-24-2018-CTIL.pdf


deliberação elaboradas por outras Câmaras Técnicas, antes da sua apreciação 

pela plenária;  

II - Devolver a matéria à Câmara Técnica competente, com recomendações de 

modificação, ou apresentar substitutivo à plenária, acompanhado da versão 

original da matéria examinada, quando do oferecimento de parecer contrário, no 

todo ou em parte;  

III - Assessorar, quando solicitada, os trabalhos desenvolvidos pelas demais 

Câmaras Técnicas do CBH Piranga em termos de legalidade e técnica legislativa;  

IV - Outras atividades que venham a lhe ser atribuídas pela plenária do CBH 

Piranga. 

 

COMPOSIÇÃO CTIL 

NOME INSTITUIÇÃO 

Iolanda de Sena Gonçalves 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Zona da Mata de MG – CISAB 

Roseli Aparecida Samarco Mineração S.A. 

Margareth do Carmo C. 
Guimarães 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais – 

EMATER 

Ronevon Huebra da Silva 
Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais - COPASA 

Luiz Cláudio de Castro 
Figueiredo 

Vale S.A. 

Sônia Madali Boseja Carolino Prefeitura Municipal de Ponte Nova 

Wanderci dos Reis Gomes SINDÁGUA 

Pedro de Freitas Moreira Instituto Pauline Reichstul 

Fernando Martins Pinto Secretaria de Estado de Educação - SEE 

Carlos Eduardo Silva Secretaria de Estado de Saúde – SES 

 

 
 



Em 2021, a CTIL se reuniu, juntamente com a Câmara Técnica de Programas 

Projetos (CTPP), no dia 24 de março.  

 
Na ocasião, os principais assuntos de pauta foram: 

• Apresentação do Programa “Escola de Projetos; 

• Apresentação da metodologia de implantação do Programa Rio Vivo; 

• Discussão da minuta do Plano de Aplicação Plurianual da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga para o período 2021-2025; 

 
A partir das discussões realizadas, a CTIL elaborou Parecer recomendando ao 

Plenário do CBH-Piranga a aprovação do Plano de Aplicação Plurianual da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piranga para o período 2021-2025, conforme planilhas  

dispostas no ANEXO I do referido documento, que poderá ser acessado através 

do link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1i3SSLEWXQVSj1aFiWIPba5BAgrtA_XZa?

usp=sharing 

 

 

Reunião Conjunta CTIL/CTPP – 24/03/2021 

 
No dia 18 de fevereiro de 2021, ocorreu também uma reunião com as CTILs de 

todos os CBHs mineiros para discussão da minuta do Plano Orçamentário Anual 

(POA) para o exercício de 2021 e da solicitação referente à autorização para uso 

de recurso com finalidade de custeio (7,5%), relacionado ao saldo remanescente 

do IBIO, antiga entidade equiparada.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1i3SSLEWXQVSj1aFiWIPba5BAgrtA_XZa?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i3SSLEWXQVSj1aFiWIPba5BAgrtA_XZa?usp=sharing


A memória desta reunião, com os encaminhamentos das Câmaras poderá ser 

acessado pelo link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hgywYXgdTWgUeBpYQ3vNyJDMNMKc0Si

l?usp=sharing 

 

4.2 CÂMARA TÉCNICA DE PROGRAMAS E PROJETOS – CTPP 

 
A Câmara Técnica de Programas e Projetos – CTPPP do CBH-Piranga foi 

instituída por meio da Deliberação Normativa Nº 26/2018, de 08 de novembro de 

2018, e deve ser integrada por, no mínimo, sete membros e, no máximo, onze, 

com pelo menos um representante de cada segmento. 

 
Além das competências previstas no art. 5º da Deliberação CBH Piranga nº 

23/2018, cabe à CTPP, na área de abrangência do CBH Piranga:  

 
I - Desenvolver ações no sentido de regulamentar a implementação e a 

atualização dos instrumentos de gestão Plano Diretor de Recursos Hídricos e 

Enquadramento dos corpos de água em classes de uso preponderantes;  

II - Acompanhar a implementação e as revisões periódicas do Plano Diretor de 

Recursos Hídricos, de forma integrada e harmonizada com a bacia hidrográfica do 

rio Doce;  

III - Propor a implementação de programas e de ações constantes no Plano 

Diretor de Recursos Hídricos, de forma integrada e harmonizada com a bacia 

hidrográfica do rio Doce;  

IV - Propor revisões periódicas no Plano Diretor de Recursos Hídricos;  

V - Propor a reordenação das prioridades de ações a serem implementadas de 

acordo com o estabelecido no Plano Diretor de Recursos Hídricos e no 

enquadramento, e conforme novos cenários que possam se configurar na bacia;  

VI - Analisar e emitir parecer sobre os planos de aplicação dos recursos 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, previamente à sua 

apreciação pela Plenária do CBH Piranga;  

VII - Propor, em conjunto com a Diretoria do CBH Piranga, mecanismos de 

divulgação e participação visando dotar de uma maior visibilidade o Plano Diretor 

de Recursos Hídricos e seus programas;  

https://drive.google.com/drive/folders/1hgywYXgdTWgUeBpYQ3vNyJDMNMKc0Sil?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hgywYXgdTWgUeBpYQ3vNyJDMNMKc0Sil?usp=sharing
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-26-2018-CTPP.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-23-2018_Camaras-Tecnicas.pdf


VIII - Subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho anual do CBH Piranga, no que 

diz respeito à integração das ações previstas no Plano Diretor de Recursos 

Hídricos;  

IX - Avaliar os diversos projetos apresentados ao CBH Piranga para deliberação, 

buscando inclusive sua coerência aos programas previstos no Plano Diretor de 

Recursos Hídricos;  

X - Analisar e emitir parecer à Plenária sobre os projetos que visem à captação de 

recursos, em especial junto ao Fundo de Recuperação, Proteção e 

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais – FHIDRO, nos aspectos relacionados aos recursos hídricos da bacia, 

priorizando o atendimento aos programas previstos no Plano Diretor de Recursos 

Hídricos;  

XI – Propor formas de incentivo ao desenvolvimento de projetos para a bacia 

hidrográfica, coerente com a disponibilidade de recursos e as prioridades 

definidas no Plano Diretor de Recursos Hídricos;  

XII – Buscar formas de promover a participação dos municípios e das 

organizações da sociedade civil da bacia no desenvolvimento e implantação de 

projetos relacionados a recursos hídricos. XIII - assessorar, quando solicitada, os 

trabalhos desenvolvidos pelas demais Câmaras Técnicas relacionados às suas 

competências;  

XIV - Convidar especialistas para prestar informações sobre assuntos de sua 

competência;  

XV - Emitir parecer sobre assuntos que lhe forem encaminhados pela Plenária;  

XVI – Acompanhar, articular e propor ações de recuperação decorrentes de 

eventos críticos na área de abrangência do CBH Piranga;  

XVII - Outras atividades que venham a lhe ser atribuídas pela Plenária. 

 

COMPOSIÇÃO CTPP 

NOME INSTITUIÇÃO 

Carlos Eduardo Silva Secretaria de Estado de Saúde – SES 

José Mauro Resende Ramos Secretaria de Estado de Educação - SEE 

Aníbal da Fonseca Santiago Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP 



Rone Frank Silva 
Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais - FIEMG 

Manoel Lúcio Pontes Morais 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER 

Isa Maria Dias Bastos Peixoto Prefeitura Municipal de Viçosa 

Senisi de Almeida Rocha Instituto Soledade 

Elaine Christina Pasqualon DMAES Ponte Nova 

Sônia Madali Boseja Carolino Prefeitura Municipal de Ponte Nova 

Iolanda de Sena Gonçalves 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Zona da Mata de MG – CISAB 

 

Além da reunião conjunta com a CTIL, ocorrida no dia 24 de março, a CTPP 

também se reuniu em outras 03 (três) ocasiões:  

 

• Reunião Conjunta das CTPPs e CTPLANs dos CBHs Mineiros – 

15/06/2021 

• Reunião Conjunta das CTPPs e CTPLANs dos CBHs Mineiros – 

19/08/2021 

• Reunião Conjunta das CTPPs dos CBHs Piranga e Santo Antônio – 

14/10/2021 

 
Os principais pontos de pauta discutidos nas reuniões foram:  

 

• Discussão dos cenários para a implantação do Programa Rio Vivo na Bacia 

Hidrográfica dos Rios Piranga e Santo Antônio; 

• Apresentação e discussão do Plano de Trabalho (Produto 1) – Processo de 

revisão do PIRH e elaboração da proposta de Enquadramento; 

• Apresentação e Discussão do MOP Preliminar (Produto 2) – Processo de 

Revisão do PIRH e Elaboração da Proposta de Enquadramento. 

 
Em 2021, a CTPP do CBH-Piranga elaborou 02 (dois) Pareceres que subsidiaram 

a tomada de decisão por parte da plenária do Comitê, sendo eles:  

 

• Parecer 01/2021 – Plano de Aplicação Plurianual  

• Parecer 02/2021 – Cenário Rio Vivo  

https://drive.google.com/drive/folders/1jNBlTZM_ZiukCBRaYQIkVGPP48jX_Lgx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1jNBlTZM_ZiukCBRaYQIkVGPP48jX_Lgx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13kosDNUhwjJ3NwnUI7aEpJmECLWGfJf4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L0jaT7STUK3mo6fhKzQ0MA0psUh4yjOU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L0jaT7STUK3mo6fhKzQ0MA0psUh4yjOU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MwHKnSLxNjyTTeGH03YetVJiOciUO5v5?usp=sharing


 

 

Reunião Conjunta das CTPPs e CTPLANs dos CBHs Mineiros – 19/08/2021 

 

 

Reunião Conjunta das CTPPs dos CBHs Piranga e Santo Antônio – 14/10/2021 

 

4.3 CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA – CTOC  

 
A Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC do CBH-Piranga foi instituída 

por meio da Deliberação Normativa Nº 25/2018, de 08 de novembro de 2018, e 

deve ser integrada por, no mínimo, sete membros e, no máximo, onze, com pelo 

menos um representante de cada segmento. 

 

Além das competências previstas no art. 5º da Deliberação CBH Piranga nº 

23/2018, cabe à CTOC:  

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-25-2018-CTOC.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-23-2018_Camaras-Tecnicas.pdf


 

I - Examinar e emitir parecer favorável ou desfavorável, no todo ou em parte, 

sobre os processos de outorgas encaminhados pelo IGAM – Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas, previamente à sua apreciação pela plenária do CBH Piranga;  

II - Propor ao plenário do CBH Piranga, critérios e normas para cobrança pelo uso 

dos recursos hídricos;  

III - examinar os recursos administrativos interpostos junto ao CBH Piranga nas 

matérias de sua competência;  

IV - Acompanhar o cumprimento do Contrato de Gestão celebrado entre o IGAM e 

a entidade equiparada à agência da bacia;  

V - Outras atividades que vierem a ser delegadas pela plenária do CBH Piranga. 

 

COMPOSIÇÃO CTOC  

NOME  INSTITUIÇÃO  

Sônia Madali Boseja Carolino  Prefeitura Municipal de Ponte Nova  

Fernando Martins Pinto Secretaria de Estado de Educação - SEE 

Iolanda de Sena Gonçalves 
Consórcio Intermunicipal de Saneamento 
Básico da Zona da Mata de MG – CISAB  

Rone Frank Silva  
Federação das Indústrias do Estado de 

Minas Gerais - FIEMG 

Gilciana Carvalho Milagres Lima Samarco Mineração S.A. 

Fernando César Peixoto Dias 
Movimento Ecológico e Cultural do Vale 

do Piranga - EQUIPIRANGA 

Cláudio Alves de Barros 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Raul Soares - SAAE Raul Soares 

Elaine Christina Pasqualon DMAES Ponte Nova 

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo Vale S.A. 

Romeu Souza da Paixão 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Viçosa - SAAE Viçosa 

Wanderci dos Reis Gomes 

Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Purificação e Distribuição de 
Água e Empresas de Serviços de Esgoto 
do Estado de Minas Gerais - SINDÁGUA 

 

No ano de 2021 não houveram demandas à serem discutidas no âmbito da 

CTOC, sendo assim, não foram realizas reuniões desta Câmara Técnica.  



 

5. GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO  

 

No dia 01 de setembro, foi realizada de forma telepresencial, reunião de 

alinhamento entre os presidentes dos CBHs mineiros e representantes do IGAM, 

para discussão da estratégia de formação do Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão, referente ao contrato nº 001/2020, celebrado entre a 

AGEVAP e o IGAM.  

 
Na ocasião, foi definido de comum acordo, que a comissão será formada por dois 

representantes de cada Comitê, sendo um representante titular e um 

representante suplente.  

 
Nesse sentido, o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão é composto 

pelos seguintes representantes:  

 

• CBH-Piranga:  

Titular: Carlos Eduardo Silva  

Suplente: Sônia Madali Boseja Carolino  

• CBH-Piracicaba:  

Titular: Jorge Martins Borges  

Suplente: José Ângelo Paganini  

• CBH-Santo Antônio:  

Titular: Felipe Xavier  

Suplente: Grazielle Moraes  

• CBH-Suaçuí:  

Titular: Paloma Galdino da Silva  

Suplente: Guilherme Morais de Castro  

• CBH-Caratinga:  

Titular: Nádia de Oliveira Rocha  

Suplente: Jane Glaide Lessa Pinheiro  

• CBH-Manhuaçu:  

Titular: Flávia Dias Hercolano Raposo  

Suplente: Isaura Pereira da Paixão  

 

 



6. REUNIÕES E EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO DO CBH-PIRANGA  

 
6.1 REUNIÕES DO FÓRUM MINEIRO DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

 

O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH) é composto pelo 

conjunto dos 36 comitês legalmente instituídos no Estado de Minas Gerais, e tem 

o objetivo de promover a integração e a articulação dos comitês no âmbito 

estadual e federal, visando o seu fortalecimento como parte do Sistema Estadual 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos de Minas Gerais (SEGRH/MG). 

 
Ao longo de 2021, os Comitês da Bacia Hidrográfica de Minas Gerais 

participaram, por meio de seus representantes indicados, de diversas atividades 

realizadas no âmbito do Fórum Mineiro com temas voltados à gestão de recursos 

hídricos.  

 
As reuniões ocorreram nas seguintes ocasiões: 

 

• 66ª Reunião Ordinária do FMCBH – 10/02/2021 

• 67ª Reunião Ordinária do FMCBH – 16/04/2021 

• 68ª Reunião Ordinária do FMCBH – 22/06/2021 

• 70ª Reunião Ordinária do FMCBH – 24 e 25/11/2021 

• Reunião Extraordinária do FMCBH – 25/11/2021 

 

6.2 REUNIÃO DE ALINHAMENTO: CBH-DOCE E CBH’s AFLUENTES  

 
No dia 21 de maio de 2021, foi realizada de forma telepresencial, uma reunião de 

alinhamento entre a Diretoria Executiva do CBH-Doce e os presidentes dos 

Comitês da porção mineira da bacia hidrográfica do Rio Doce.  

 
Os principais assuntos em pauta foram o Projeto de Lei das Unidades Regionais 

de Saneamento, a retomada do projeto PROURGAS e a situação dos recursos da 

Cobrança contingenciados.  

 

https://comites.igam.mg.gov.br/download/category/220-agenda-pautas
https://comites.igam.mg.gov.br/download/category/220-agenda-pautas
https://comites.igam.mg.gov.br/download/category/220-agenda-pautas
https://comites.igam.mg.gov.br/download/category/220-agenda-pautas
https://comites.igam.mg.gov.br/download/category/220-agenda-pautas


 

Reunião de Alinhamento: CBH-Doce e CBHs Afluentes Mineiros – 21/05/2021 

 

 

Convocatória da Reunião de Alinhamento – 21/05/2021 

 



 
6.3 TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA SIGAWEB DOCE 

 
No ano de 2021, foi lançado o Sistema Integrado de Gestão de Águas para a 

Bacia do Rio Doce (SIGA DOCE), que consiste na construção de um sistema 

inédito para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, criado a partir de uma solução 

tecnológica baseada na plataforma ESRI ArcGIS, que armazena e compartilha, de 

maneira integrada e segura, dados espaciais e informações sobre todo o território 

da Bacia.   

 
Os dados obtidos por meio da plataforma detalham temáticas que envolvem a 

caracterização físico-biótica e socioeconômica, limites físicos e políticos, 

planejamento, gestão e recursos hídricos. Conforme os estudos que 

constantemente são desenvolvidos em cada comitê, o nível de detalhamento 

sobre recursos hídricos permitirá a inclusão de dados de balanço hídrico, 

demandas, disponibilidade, qualidade da água, entre outros.  

 
A plataforma ainda vai contar com a atualização assistida para a integração de 

novos estudos que estão sendo criados, como a revisão do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (PIRH – Doce). 

 

No dia 05 de outubro de 2021, a AGEDOCE promoveu, de forma telepresencial, 

um curso de treinamento para utilização da Plataforma SIGAWEB DOCE para os 

membros dos CBHs Piranga e Piracicaba, de forma a capacitar os conselheiros 

sobre as características e funcionalidades da ferramenta.  

 

O treinamento foi transmitido ao vivo e gravado pelo YouTube e poderá ser 

acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=BpQvpWPRG1s&t=1228s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BpQvpWPRG1s&t=1228s


  

Curso de Treinamento Plataforma SIGAWEB Doce – 05/10/2021 

 

 

Convite – Curso de Treinamento Plataforma SIGAWEB Doce – 05/10/2021 



6.4 PROCESSO DE REVISÃO DO PIRH/ENQUADRAMENTO  

 
No ano de 2021, com a coordenação da Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) e apoio da empresa ENGECORPS Engenharia, 

iniciou-se o processo de revisão e atualização do Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH Doce), incluindo seus respectivos Planos 

Diretores de Recursos Hídricos (PDRHs) e Planos de Ações de Recursos 

Hídricos (PARHs), conjuntamente com a proposta de Enquadramento dos corpos 

de água da bacia do rio Doce e atualização do Enquadramento dos cursos d’água 

da bacia do rio Piracicaba. 

 
As primeiras etapas foram concluídas com a entrega de três produtos: o PLANO 

DE TRABALHO, o Manual Operativo Preliminar - MOP e a consolidação do 

estado da arte sobre a situação e a gestão de recursos hídricos na bacia - 

DIAGNÓSTICO.  

 
Durante a terceira etapa do processo foram realizadas oficinas de aproximação e 

consolidação com o objetivo de trabalhar o Diagnóstico de forma mais 

aprofundada e participativa, que resultaram em qualitativas contribuições, 

especialmente daqueles atores locais que conhecem mais fielmente a realidade 

da Bacia.  

 
Além das oficinas, também ocorreram nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, as 

CONSULTAS PÚBLICAS que foram extremamente importantes para 

democratizar ainda mais a participação social, incorporando as contribuições dos 

participantes ao Diagnóstico para o enriquecimento do trabalho. 

 
Ao todo, o processo compreende 08 (oito) etapas, abaixo descritas, sendo que a 

conclusão das atividades está prevista para outubro de 2022, ocasião em que o 

Plano Integrado de Recursos Hídricos e a proposta de Enquadramento serão 

submetidos à plenária do CBH-Doce para deliberação.  

 

https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/07/PP1-Plano-de-Trabalho_RevPIRH-Doce-Versao-01-FINAL.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/07/PP1-Plano-de-Trabalho_RevPIRH-Doce-Versao-01-FINAL.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/09/MOP-Preliminar.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2021/12/1454-ANA-03-RH-RT-0001_Caps-2-4-5-6-7_20-09-21_1a_versao_20_09_21-compactado.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/noticias/consultas-publicas-e-oficinas-para-discutir-o-plano-integrado-de-recursos-hidricos-da-bacia-do-rio-doce-acontecem-em-novembro


 

Etapas do Processo de Revisão do PIRH/Enquadramento 



 

Convite – Oficina de Aproximação 

 

 

Oficina de Aproximação DO1, DO2 e DO3 – 04/11/2021 

 

 

 



 

Convite – Oficina de Consolidação CBH-Piranga – 08/11/2021 

 

 

Oficina de Consolidação CBH-Piranga – 08/11/2021 


