
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA 
ATA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

Ata aprovada em reunião plenária do CBH-Piracicaba realizada no dia 24/11/2015 

No vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, foi 1 

iniciada a 10ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, 2 

no Auditório da AMEPI em João Monlevade/MG. Dando início à reunião, o Secretário 3 

Executivo Luiz Cláudio Figueiredo deu as boas vindas a todos os membros presentes, 4 

informou haver quórum deliberativo. Comentou sobre os assuntos a serem discutidos, dentre 5 

eles a aprovação da ata da reunião anterior e a aprovação da deliberação referente ao Plano de 6 

Aplicação Plurianual dos recursos da cobrança pelo uso da água – PAP 2016-2020. Fez 7 

destaque para a realização, na parte da tarde, de reunião para eleição da nova Diretoria 8 

Executiva do CBH. Passou a palavra ao Presidente do CBH, o Sr. Iusifith Chafith, que falou 9 

da importância de ambas as reuniões e agradeceu a presença de todos membros. O Sr. Luiz 10 

Cláudio solicitou a inserção na pauta dos informes sobre o XVII Encontro Nacional de 11 

Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB), realizado entre os dias 4 e 9 de outubro, em 12 

Caldas Novas/GO. O Secretário informou que o evento contou com uma participação massiva 13 

dos comitês, cerca de 1600 pessoas, mas acredita que falta um “relatório” ou “produto” de 14 

fechamento do evento e também um espaço para que os representantes dos Comitês possam se 15 

manifestar acerca das problemáticas de sua região. O Sr. Chafith acredita que o evento não foi 16 

satisfatório, não alcançando os resultados esperados, ficando atrás dos eventos anteriores. 17 

Afirmou que destes eventos deveriam sair mais encaminhamentos, moções, deliberações, etc. 18 

O Sr. Evandro, representante da FEAM, distribuiu exemplares dos volumes do “Plano de 19 

Incremento de Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia do Rio Piracicaba”, 20 

elaborado pela FEAM em 2012. Informou que o documento se encontra disponível no site da 21 

FEAM, no link para “Minas Trata Esgoto”. Passando para aprovação das atas das últimas 22 

reuniões (63ª e 64ª Reunião Ordinárias), o Sr. Luiz Cláudio informou que ambos documentos 23 

foram encaminhados com a devida antecedência e solicitou que os membros que tivessem 24 

alterações a propor se manifestassem. Não havendo manifestações, ambas as atas foram 25 

aprovadas. Seguindo os pontos da pauta, o Sr. Luiz Cláudio explicou o processo de discussão 26 

do novo Plano de Aplicação Plurianual – PAP nos CBH estaduais da bacia. Esclareceu que o 27 

objetivo deste ponto de pauta é discutir a alocação dos recursos da cobrança estadual e apenas 28 

ratificar a proposta de distribuição dos recursos federais, uma vez que sua aprovação cabe o 29 

CBH Doce. Informou ainda que este PAP será válido para 2016 à 2020, tendo em vista que o 30 

novo contrato de gestão do IBIO com a ANA terá duração de cinco anos, da mesma forma que 31 

o contrato com o IGAM. Em seguida, o Diretor técnico do IBIO-AGB Doce, Sr. Fabiano 32 

Alves, apresentou o Plano de Aplicação Plurianual (PAP), documento previamente discutido 33 

no âmbito da Câmara Técnica de Planejamento e Projetos - CTPP. Explicou que na proposta 34 

em discussão foram alocados aproximadamente R$ 54 milhões, resultantes da cobrança pelo 35 

uso da água nos últimos trimestres de 2015, do saldo remanescente dos anos anteriores e da 36 

previsão de arrecadação para os próximos cinco anos. Os programas prioritários na proposta 37 

foram: Programa de Recomposição de APPs e Nascentes (P52), Produtor de Água (P24), 38 

Saneamento da Bacia (P11), Expansão do Saneamento Rural (P42), Cadastramento e 39 

Manutenção do Cadastro dos Usuários de Recursos Hídricos (P62.1), Universalização do 40 

Saneamento (P41), Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P12 e Programa de 41 

Fortalecimento do Comitê (P61.2). O Sr. Fabiano expôs a tabela com a proposta de alocação 42 

dos recursos da cobrança estadual e também da fórmula de distribuição dos recursos da União, 43 

que foram motivo de debates. Foi encaminhamento da plenária que o CBH Piracicaba, tendo 44 

em vista sua situação de maior angariador de recursos da cobrança pelo uso da água na bacia 45 
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do rio Doce, solicitará formalmente ao CBH Doce uma maior atenção da entidade delegatária, 46 

como contratação de secretária, estruturação do CBH, dentre outros. Sobre a proposta de 47 

alocação de 10% dos recursos da União para ações contingenciais, a serem utilizados em 48 

situações críticas na bacia, houve votação entre os membros para definição do posicionamento 49 

do CBH Piracicaba. Houve 15 membros a favor da exclusão desse item do PAP e 5 membros 50 

pela manutenção, sendo portanto, mantido o mesmo entendimento da CTI/CBH Doce pela 51 

exclusão. O Sr. Fabiano Henrique informou ainda sobre o processo seletivo para  oito vagas no 52 

IBIO AGB Doce. Após a apresentação e debates, o PAP 2016-2020 foi aprovado por 53 

unanimidade, sendo ratificada a proposta de alocação de recursos da União. Ficou apenas a ser 54 

encaminhada uma ressalva, relacionada à revisão do PIRH Doce, que deveria ser antecipada 55 

para 2016. Não havendo mais pontos a serem tratados, a plenária foi então encerrada. 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

       61 
Iusifith Chafith Felipe 

Presidente 

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 

1º Secretário 

 62 


