
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2022, 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 prognóstico do processo de revisão do Plano 

Integrado de Recursos Hídricos e elaboração da proposta de Enquadramento.  

As Câmaras Técnicas também tiveram papel fundamental no acompanhamento 

das ações, em especial, a elaboração de pareceres que subsidiaram a tomada de 

decisão da Plenária do Comitê em diversos assuntos relevantes para a bacia. 

A síntese dessas ações encontra-se nesse relatório. 
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1. REUNIÕES REALIZADAS PELO CBH-PIRANGA NO ANO DE 2022 

A Agenda Anual de Atividades das instâncias do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Piranga (CBH-Piranga) para o exercício de 2022 foi aprovada no dia 02 de 

dezembro de 2021, por meio da Deliberação Normativa nº 40/2021.  

No referido calendário foi prevista a realização de 15 (quinze) reuniões, 

contabilizando todas as instâncias do comitê, conforme figura abaixo.  

No entanto, ao longo do exercício, foram necessários ajustes no calendário 

originalmente proposto, tanto no que tange ao número de reuniões quanto às 

datas previstas em função de demandas recebidas sobre as quais o CBH-Piranga 

não possui governabilidade.  

A principal demanda, que compromteu a execução do calendário conforme 

previsto, foi o recebimento de 07 (sete) processos de outorga, todos de 

empreendedores diferentes, ensejando a realização de reuniões da Câmara 

Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC), Câmara Técnica Instituticional e Legal 

(CTIL) e plenárias em quantitativos e datas diferentes daqueles que foram 

planejados.  

Ademais, considerando a publicação da Deliberação Normativa CERH/MG nº 

69/2021, que trouxe as novas normas para a elaboração dos Regimentos Internos 

dos CBHs, foram necessárias reuniões para proceder à alteração dos normativos, 

obedecendo os prazos previstos na DN.  

file:///C:/Users/AGEDOCE/Downloads/DN-40-2021-Agenda-Anual-de-Atividades-Piranga.pdf


Sendo assim, considerando as situações supracitadas, que culminaram no 

rearranjo da agenda anual, o comitê realizou 18 (dezoito) encontros, com pautas 

de grande relevância no que tange à gestão de recursos hídricos, sendo todas as 

convocações, com o detalhamento dos itens discutidos publicadas no site, no 

seguinte link: https://www.cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2022. 

 

2. REUNIÕES PLENÁRIAS  

17ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 11/08/2022 

• CONVOCATÓRIA  

• ATA DA REUNIÃO  

• PRINCIPAIS ITENS DE PAUTA:  

o Aprovação do novo Regimento Interno do CBH-Piranga; 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga nº 19391/2021, 

requerida pela ZONA DA MATA MINERAÇÃO S.A; 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga nº 17.751/2022, 

requerida por JOSÉ CUPERTINO CAMPOS; 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga n° 51.237/2019, 

requerida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAVERAVA; 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga nº 17.908/2016, 

requerida por BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A; 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga nº 17.818/2022, 

requerida por CARLOS HENRIQUE GARDINGO; 

 

 

https://www.cbhpiranga.org.br/convocatorias/convocatorias-2022
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-17a-Reuniao-Extraordinaria-CBH-Piranga-11-08-2022.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Ata-Reuniao-Extraordinaria-11-08-2022-1.pdf


 

17ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 11/08/2022 

 

18ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 14/10/2022 

• CONVOCATÓRIA 

• ATA DA REUNIÃO   

• PRINCIPAIS ITENS DE PAUTA 

o Discussão e deliberação do Processo de Outorga nº 54597/2021, 

requerida por IMPORT TOTAL PARTICIPAÇÕES LTDA; 

o Apresentação e Deliberação do Plano Orçamentário Anual – 

Exercício 2022; 

o Apresentação do Relatório de Atividades do CBH-Piranga – 

Exercício 2021; 

o Aprovação da contratação de empresa para produção de vídeos 

institucionais da bacia. 

19ª Reunião Extraordinária do CBH-Piranga – 19/12/2022 

• CONVOCATÓRIA 

• ATA DA REUNIÃO  

• PRINCIPAIS ITENS DE PAUTA 

o Aprovação do Plano Orçamentário Anual (POA) – Exercício 2023; 

o Discussão e deliberação do Edital de Chamamento Público 05 e 

06/2022 – PSA e Demonstrativos Agroecológicos; 

o Aprovação da Agenda de Atividades do CBH-Piranga – Exercício 

2023. 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-18a-Reuniao-Extraordinaria-CBH-Piranga-14-10-2022.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2019/07/Ata-Reuniao-Extraordinaria-14-10-2022.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-18a-Reuniao-Extraordinaria-CBH-Piranga-19-12-2022.pdf


3. DELIBERAÇÕES APROVADAS PELO CBH-PIRANGA 

 
Em 2022, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga aprovou, em plenária, as 

seguintes Deliberações Normativas: 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 41, DE 18 DE MARÇO DE 2022 

Aprova os Relatórios de Execução do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) e do 

Plano Orçamentário Anual (POA) no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

– Exercício de 2021. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 42, DE 03 DE MAIO DE 2022 

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

Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, nos dias 04 e 05 de maio, em 

Taiobeiras-MG 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 43, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

Aprova o Processo de Outorga nº 19391/2021, requerida pela ZONA DA MATA 

MINERAÇÃO S.A, que tem por objeto a regularização de desvio total do Córrego 

Vista Alegre, situado no Sitio São Pedro/Fazenda Vidraça, no município de 

TEIXEIRAS/MG, condicionada a prévia anuência do órgão responsável pela 

estrada vicinal a montante e a jusante do trecho de intervenção. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH PIRANGA Nº 44, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2022, 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 Nº 45, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

Aprova o Processo de Outorga nº 17.751/2022, requerida por JOSÉ CUPERTINO 

CAMPOS, na modalidade AUTORIZAÇÃO, que tem por objeto a canalização e/ou 

retificação de curso de água, referente ao Córrego dos Porcos, situado na 

Fazenda São Joaquim, em Urucânia/MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 46, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-41-2021-Relatorios-de-Execucao-PAP-e-POA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-42-2022-Aprova-custeio-FMCBH.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-43-2022-Processo-de-Outorga-_-19391-2021-Zona-da-Mata-REFERENDADA-1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-43-2022-Processo-de-Outorga-_-19391-2021-Zona-da-Mata-REFERENDADA-1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-44-2022-Aprova-POA-Exercicio-2022-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-44-2022-Aprova-POA-Exercicio-2022-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-45-2022-Processo-de-Outorga-_-17751-2022-Jose-Cupertino.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-45-2022-Processo-de-Outorga-_-17751-2022-Jose-Cupertino.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-46-2022-Processo-de-Outorga-_-51237-2019-Prefeitura-de-Itaverava.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-46-2022-Processo-de-Outorga-_-51237-2019-Prefeitura-de-Itaverava.pdf


Aprova o Processo de Outorga nº 51.237/2019, requerida pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAVERAVA para desvio de curso de água, com a finalidade de 

controle de cheias, no município de Itaverava/MG 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 47, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

Aprova o Processo de Outorga nº 17.908/2016, requerida pela BCR COMÉRCIO 

E INDÚSTRIA S/A na modalidade AUTORIZAÇÃO, para canalização/retificação 

em corpo de água no Córrego Esperança, situado no município de Ponte 

Nova/MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 48, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

Aprova o Processo de Outorga nº 17.818/2022, requerida por CARLOS 

HENRIQUE GARDINGO na modalidade AUTORIZAÇÃO, para 

canalização/retificação em corpo de água no Córrego Santa Maria, situado no 

município de Matipó/MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 49, DE 11 DE AGOSTO DE 

2022 

Estabelece o Regimento Interno do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 

(CBH-Piranga). 

 DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 50, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

Autoriza custeio dos conselheiros Carlos Eduardo Silva, Marcelo Libaneo e 

Wanderci dos Reis para participação no ENCOB 2022, realizado nos dias 22 a 26 

de agosto, em Foz do Iguaçu/PR. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 51, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

Aprova contratação de empresa especializada para a produção de vídeo 

institucional do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga no âmbito do 

Programa de Comunicação Social (P71). 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 52, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-47-2022-Processo-de-Outorga-_-17908-2016-BCR.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-47-2022-Processo-de-Outorga-_-17908-2016-BCR.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-48-2022-Processo-de-Outorga-_-17818-2022-Carlos-Henrique-Gardingo.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-48-2022-Processo-de-Outorga-_-17818-2022-Carlos-Henrique-Gardingo.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Regimento-Interno-Piranga-DN-49_2022.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Regimento-Interno-Piranga-DN-49_2022.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-50-2022-Aprova-custeio-ENCOB-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-50-2022-Aprova-custeio-ENCOB-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-PIRANGA-51_OUT_2022-Aprova-contratacao-de-Produtora-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-PIRANGA-51_OUT_2022-Aprova-contratacao-de-Produtora-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-52-2022-Aprova-custeio-FNCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-52-2022-Aprova-custeio-FNCBH-REFERENDADA.pdf


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

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas Brasil, nos dias 17, 18 e 19 

de outubro, em Manaus-AM. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 53, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

Autoriza custeio do Sr. Ronevon Huebra da Silva para participação no programa 

Vim Ver da Fundação Renova, nos dias 04 e 05 de outubro, em Colatina-ES. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 54, DE 14 DE OUTUBRO DE 

2022 

Aprova o Processo de Outorga nº 54597/2021, requerida por Import Total 

Participações Ltda na modalidade AUTORIZAÇÃO, para canalização/retificação 

em corpo de água afluente do rio Piranga. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 55, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Autoriza custeio do Sr. Senisi de Almeida Rocha para participação na oficina de 

consolidação do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Piranga, realizada no dia 09 de novembro, em Ponte/MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 56, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Autoriza custeio dos representantes Wanderci dos Reis, Carlos Eduardo e 

Fernando Martins, para participação no Encontro de Integração da Bacia do Rio 

Doce realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro, em Governador Valadares/MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 57, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Autoriza custeio do Sr. Carlos Eduardo Silva para participação na reunião do 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizado nos dias 22 e 23 de 

novembro, em Belo Horizonte – MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 58, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-53-2022-Aprova-custeio-VIMVER-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-53-2022-Aprova-custeio-VIMVER-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-54-2022-Processo-de-Outorga-Import-Total.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-54-2022-Processo-de-Outorga-Import-Total.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-55-2022-Aprova-custeio-PIRH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-55-2022-Aprova-custeio-PIRH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-56-2022-Aprova-custeio-Encontro-de-Integracao-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-56-2022-Aprova-custeio-Encontro-de-Integracao-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-57-2022-Aprova-custeio-FMCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-57-2022-Aprova-custeio-FMCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-58-2022-Aprova-custeio-Fernando-Martins-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-58-2022-Aprova-custeio-Fernando-Martins-REFERENDADA.pdf


Autoriza custeio do Sr. Fernando Martins para participação na 4ª Reunião 

Ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental - CIEA MG ZM, 

realizada no dia 29 de novembro, em Visconde do Rio Branco-MG. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 59, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

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

Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas Brasil, realizadas nos dias 07 

e 08 de dezembro, em Natal-RN. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 60, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

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

Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga) para o exercício de 2023 e dá outras 

providências. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 61, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Aprova o Plano Orçamentário Anual (POA), exercício de 2023, 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 Nº 62, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Aprova minuta do Edital de Chamamento 05/2022, referente à manifestação de 

interesse dos municípios inseridos na Circunscrição Hidrográfica do rio Piranga – 

CH DO1 para seleção de microbacias hidrográficas para a implantação de 

projetos demonstrativos agroecológicos, em consonância com o Programa de 

Recomposição de APPs e Nascentes – P52. 

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CBH-PIRANGA Nº 63, DE 19 DE DEZEMBRO DE 

2022 

Aprova minuta do Edital de Chamamento 06/2022, referente à manifestação de 

interesse dos municípios inseridos na Circunscrição Hidrográfica do rio Piranga – 

CH DO1 para seleção de microbacias hidrográficas para a implantação de 

projetos pilotos de sistemas de pagamento por serviços ambientais, em 

consonância com o Programa Produtor de Água – P24. 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-59-2022-Aprova-custeio-FNCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-59-2022-Aprova-custeio-FNCBH-REFERENDADA.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-60-2022-Agenda-2023-DO1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-60-2022-Agenda-2023-DO1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-61-2022-Aprova-POA-Exercicio-2023.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-61-2022-Aprova-POA-Exercicio-2023.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-62-2022-Aprova-Edital-de-Chamamento-05-2022-P52-1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-62-2022-Aprova-Edital-de-Chamamento-05-2022-P52-1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-63-2022-Aprova-Edital-de-Chamamento-06-2022-P24-1.pdf
https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/DN-63-2022-Aprova-Edital-de-Chamamento-06-2022-P24-1.pdf


4. REUNIÕES DAS 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 

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 

Januária da Fonseca 
Malaquias 

Samarco Mineração S.A. 

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 

https://www.cbhpiranga.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Deliberacao-24-2018-CTIL.pdf


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 2022, a CTIL se reuniu, juntamente com a Câmara Técnica de Outorga e 

Cobrança (CTOC) nos dias 11 e 29 de julho, 10 de outubro e 23 de dezembro 

para a discussão dos seguintes Processos de Outorga:  

• Processo de Outorga nº 19391/2021, requerida pela ZONA DA MATA 

MINERAÇÃO S.A; 

• Processo nº 17.908/2016, requerida por BCR COMERCIO E INDUSTRIA 

S.A; 

• Processo n° 51.237/2019, requerida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ITAVERAVA; 

• Processo nº 17.751/2022, requerida por JOSÉ CUPERTINO CAMPOS; 

• Processo nº 17.818/2022, requerida por CARLOS HENRIQUE 

GARDINGO; 

• Processo nº 54597/2021, requerida por IMPORT TOTAL 

PARTICIPAÇÕES LTDA; 

• Processo nº 30891/2022 requerida por SAMARCO MINERAÇÃO S. A. 

Reunião Conjunta CTIL/CTOC – 23/12/2022 



 
 

Reunião Conjunta CTIL/CTOC – 29/07/2022 

 
Além das reuniões realizadas em conjunto com a CTOC, a CTIL também se 

reuniu com a Câmara Técnica de Programas e Projetos (CTPP), no dia 08 de 

dezembro de 2022 para discussão do Plano Orçamentário Anual (POA), referente 

ao exercício de 2022, bem como das minutas do Edital de Chamamento 05, para 

a implantação de projetos demonstrativos agroecológicos, em consonância com o 

Programa de Recomposição de APPs e Nascentes – P52, e do Edital de 

Chamamento 06, para a implantação de projetos pilotos de sistemas de 

pagamento por serviços ambientais, em consonância com o Programa Produtor 

de Água – P24. 

 

Reunião Conjunta CTIL/CTPP – 08/12/2022 

 



Ademais, nos dias 13 de abril e 09 de maio, ocorreram reuniões com as CTILs de 

todos os CBHs mineiros para discussão do Plano Orçamentário Anual (POA), 

referente ao exercício de 2022.  

 
No dia 27 de maio de 2022, o mesmo encontro ocorreu para discussão dos 

Regimentos Internos dos Comitês, em conformidade com a Deliberação 

Normativa n° 69/2021 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH).  

 

 

Reunião Conjunta das CTILs dos CBHs Mineiros – 09/05/2022 

 

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;  

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


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;  

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 

Isa Maria Dias Bastos Peixoto Prefeitura Municipal de Viçosa 

Senisi de Almeida Rocha Instituto Soledade 

Danielle Augusta Alvarenga dos 
Santos 

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 

 
No ano de 2022, a CTPP se reuniu apenas uma vez, no dia 08 de dezembro, em 

conjunto com a CTIL, não havendo outras demandas específicas à serem 

discutidas no âmbito desta instância.  

 
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 

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


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:  

 
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  

Januária da Fonseca Malaquias 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 

Danielle Augusta Alvarenga dos Santos  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 SINDÁGUA 

 

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


Todas as reuniões realizadas pela CTOC no ano de 2022 ocorreram de forma 

conjunta com a CTIL, especificamente para discussão e análise dos Processos de 

Outorga que chegaram para tramitação e aprovação do CBH-Piranga.  

 
Após discussões ocorridas em suas instâncias e com o objetivo de subsidiar a 

tomada de decisão do Comitê, a CTIL e a CTOC emitiram pareceres conjuntos 

com recomendações à plenária, podendo ser acessados pelo link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gk-

fzP1ZkexBj52d_deQGvcjTiyKYNxF?usp=share_link 

 
 
5. GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO  

 
No dia 01 de setembro de 2021, 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  

https://drive.google.com/drive/folders/1Gk-fzP1ZkexBj52d_deQGvcjTiyKYNxF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Gk-fzP1ZkexBj52d_deQGvcjTiyKYNxF?usp=share_link


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  

 
No ano de 2022, o GACG se reuniu em duas ocasiões, sendo a primeira reunião 

realizada no dia 18 de março e a segunda, no dia 1º de agosto. Os assuntos de 

pauta discutidos foram:  

 

• Apresentação do Relatório de Execução do PAP – 2021; 

• Apresentação do Relatório de Execução do POA – 2021; 

• Definição do calendário de reuniões do GACG no exercício de 2022; 

• Apresentação do Relatório de Avaliação da Execução do Programa de 

Trabalho do Contrato de Gestão nº 001/2020 - Exercício 2021; 

• Apresentação do status de atendimento dos indicadores do Contrato de 

Gestão nº 001/2020 - 1º semestre de 2022; 

 

 

Reunião do GACG – 18/03/2022 

 

6. ENCONTROS 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 2022, 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: 

 

• 71ª Reunião Ordinária – 30 e 31 de março  

• 72ª Reunião Ordinária – 04 e 05 de maio  

• 73ª Reunião Ordinária – 06 de julho  

• 74ª Reunião Ordinária – 24 de agosto  

• 75ª Reunião Ordinária – 22 e 23 de novembro  

 

 

74ª Reunião Ordinária do FMCBH – 24/08/2022 



6.2 CAPACITAÇÃO SOBRE COBRANÇA  

 
Em 2022, segundo ano de atividades, houve a promoção, no âmbito de todos os 

CBHs, em parceria com o IGAM, de uma capacitação sobre a cobrança pelo uso 

de recursos hídricos.  O tema foi escolhido dada a relevância para os comitês, 

considerando que se trata de um instrumento da política nacional e estadual de 

recursos hídricos. 

 
O treinamento, realizado de forma telepresencial, foi ministrado pela equipe do 

IGAM e abordou os seguintes temas:  

• Cobrança e o decreto 48.160/2021 - Principais alterações 

• Como verificar débitos e emitir boletos 

 
O treinamento foi transmitido pelo Youtube, sendo que a gravação ficou 

disponível e o link foi compartilhado para acesso público. 

https://www.youtube.com/watch?v=NwHvciFAcBg. 

 

 

 

Convite – 18/10/2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwHvciFAcBg


6.3 OFICINAS DE PLANEJAMENTO – RIO VIVO 

 
No que se refere à implementação da iniciativa Rio Vivo, para a Bacia do Piranga, 

foi contratada, por meio do Ato Convocatório nª 09/2022, a empresa AMBIENTAL 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. O objeto é o fornecimento de mão de obra 

para implantação de projetos hidroambientais e/ou de saneamento rural na bacia 

hidrográfica do Rio Doce – Iniciativa RIO VIVO, tendo como referência os 

programas: P12 – Programa de Controle das Atividades Geradoras de 

Sedimentos, P52 – Programa de Recomposição de APPs e Nascentes e P42 – 

Programa de Expansão do Saneamento Rural. A empresa irá atender 

especificamente o LOTE 1, que corresponde à Bacia do rio Piranga.  

Importante frisar que os trabalhos já foram iniciados e estão evoluindo em 

consonância com as etapas e prazos previstos no TDR. Até a presente data 

foram realizadas duas oficinas, sendo:  

• 1ª Oficina de Planejamento: 02/12/22 

• 2ª Oficina de Planejamento: 05/01/23 

 

 

Convite – 05/01/2022 

 

 

 

https://www.cbhpiranga.org.br/atos-convocatorios-2022/ato-convocatorio-no-09-2022


6.4 PROCESSO DE REVISÃO DO PIRH/ENQUADRAMENTO  

 
Em 2022 destacamos também a continuidade do processo de revisão do PIRH-

Doce e elaboração da proposta de Enquadramento, sendo realizadas as 

seguintes atividades, no âmbito das Etapas 04, 05 e 06.  

• Reunião Ampliada da Diretoria Colegiada – 21/02/2022;  

• Reunião Ampliada da Diretoria Colegiada – 04/08/2022;  

• Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 31/03/2022; 

• Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 19/05/2022; 

• Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 07/10/2022; 

• Reunião Conjunta CTI e GTPLANO – 20/12/2022; 

• Oficinas de Aproximação e Consolidação – Etapa 04, 05 e 06 

• Consultas Públicas - Etapas 04, 05 e 06 

 
O CBH-Doce, em articulação com os CBHs mineiros, possui duas instâncias 

designadas para acompanhar o processo, a Câmara Técnica de Integração (CTI) 

e o Grupo de Trabalho de Revisão do PIRH (GTPLANO). Além disso, as diretorias 

executivas dos comitês e a diretoria colegiada do CBH-Doce estão diretamente 

envolvidas em todas as atividades.  

 
Durante o mês de abril, além das reuniões das instâncias dos CBHs, foram 

realizadas onze oficinas e três consultas públicas para apresentar os resultados 

da etapa de Prognóstico do novo Plano Integrado de Recursos Hídricos (PIRH-

Doce) e a proposta de enquadramento dos corpos d’água da bacia do rio Doce e 

afluentes em classes. As atividades envolveram mais de 500 participantes.  

 
O objetivo do Prognóstico foi indicar ações e intervenções eficientes para 

construir um futuro que dê conta das demandas em cada trecho dessas bacias. 

Isso é feito considerando a quantidade e a qualidade da água; com base nas 

possibilidades de desenvolvimento social e econômico em cenários de curto, 

médio e longo prazos e lançando mão de projeções elaboradas a partir dos dados 

levantados no Diagnóstico. 

 
Ainda no escopo do processo de revisão do PIRH, nos meses de outubro e 

novembro, foram realizadas as atividades da etapa do processo destinadas à 

https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocacao-Reuniao-Diretoria-Colegiada-do-CBH-Doce-21-02-2022.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Convocacao-Reuniao-Diretoria-Colegiada-do-CBH-Doce-04-08-2022.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-Reuniao-GT-Plano-e-CTI-31-03-2022.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/05/Convocatoria-Reuniao-GT-Plano-e-CTI-19-05-2022-1.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Convocatoria-Reuniao-GT-Plano-e-CTI-07-10-2022.pdf
https://www.cbhdoce.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Convocatoria-Reuniao-GT-Plano-CTI-e-Diretorias-CBHs-20-12-2022.pdf


apresentação do Plano de Ações, a Proposta de Enquadramento e o Programa 

de Efetivação para a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  

 
Os eventos, realizados presencialmente e com transmissão online, tiveram como 

sedes as cidades de Governador Valadares, Itabira, João Monlevade, Ponte 

Nova, Caratinga, Lajinha, Linhares e Colatina.  Na oportunidade, os participantes 

puderam validar as ações para a gestão eficiente dos recursos hídricos a partir da 

priorização de problemas a serem solucionados nas bacias e discutir alternativas 

de enquadramento mais adequadas para cada curso d’água.  

 
As atividades foram realizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), comitês das bacias 

afluentes, Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Agência Estadual de 

Recursos Hídricos (AGERH/ES), com apoio da AGEDOCE e Engecorps. 

 
Toda a documentação sobre o processo está disponível no site do CBH-Doce, no 

seguinte link: https://www.cbhdoce.org.br/repositorio. 

 

 

Oficina do PIRH-Doce em Ponte Nova/MG – Bacia do Rio Piranga 

 

 

 

 

https://www.cbhdoce.org.br/repositorio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Convites Oficinas e Consultas PIRH 

 

6.5 ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE  

 
O ano de 2022 também marcou a retomada do Encontro de Integração dos 

Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Neste ano, o evento, que chegou à 

sétima edição, foi realizado em Governador Valadares, entre os dias 16 e 18 de 

novembro de 2022, com o tema “Conexão e ação pelas nossas águas”.  

A importância de garantir o acesso sustentável à água de boa qualidade e em 

quantidade adequada para a manutenção da vida e o desenvolvimento 

socioeconômico foram o eixo central dos debates. Durante três dias, foram 

apresentadas iniciativas hidroambientais que estão sendo implementadas para a 

recuperação dos nossos mananciais.  

Conselheiros e convidados tiveram acesso a diversas palestras, que abordaram 

temas como Gestão de Recursos Hídricos da França x Brasil, em comemoração 

aos 30 anos de trabalho; Segurança Hídrica; Painel Rio Doce, que trouxe 

recomendações de restauração da região impactada; Projeto Ciência Cidadã, 

com monitoramento hídrico participativo na Bacia do Rio Doce, desenvolvido pela 

Unesco; além do Painel do PIRH Doce. 



Mesas redondas com os temas Histórico e Status Atual da Gestão de Recursos 

Hídricos e Impactos do PL Nº 4546; Olhares para o Rio Doce e Protagonismo 

feminino na gestão das águas também compuseram a programação, assim como 

as seguintes oficinas: Expedição Piracicaba; SigaWeb Doce; Conversas com o 

Rio Doce e Oficina de Comunicação. 

Como parte da programação, na noite do dia 17/11/2022, foi realizada a cerimônia 

de inauguração da “Sede dos Comitês”. O imóvel, em que trabalha a equipe 

entidade delegatária, foi totalmente reestruturado para atender adequadamente 

às necessidades dos comitês e às metas do Contrato de Gestão. A solenidade 

contou com a presença de diversas autoridades, incluindo representantes da 

Agência Nacional de Águas.  

 
6.6 OUTRAS ATIVIDADES   

 
Os conselheiros também participaram de diversas atividades externas nas quais 

representaram o comitê, dentre as quais destacam-se: o Fórum Mineiro de CBHs 

(FMCBH), Fórum Nacional de CBHs (FNCBH),  Encontro Nacional de Comitês de 

Bacias Hidrográficas (ENCOB), Programa VimVer (Fundação Renova), Fórum 

Nacional de CBHs, entre outros.  

Todas as atividades nas quais houve utilização de recursos do comitê foram 

devidamente submetidas à aprovação do plenário.  

 

Participação no Programa VimVer (Fundação Renova) 

 



 

XXIV ENCOB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


