
 
 
 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA 
Ata da 62ª Reunião Ordinária 

 

No décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, foi 1 

iniciada a 62ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no 2 

Auditório da FUNCESI, em Itabira/MG, sob a presidência de Iusifith Chafith Felipe (Instituto 3 

de Autodesenvolvimento - IAD).  Considerando o quórum deliberativo com a presença de 20 4 

conselheiros votantes, o 1º Secretário Luiz Cláudio Figueiredo (Vale S.A.) deu início à reunião 5 

e fez um relato sobre a participação dos representantes do CBH Piracicaba-MG no XVI 6 

Encontro Nacional de Comitês de Bacia - ENCOB, realizado em Maceió-AL, nos dias 24 a 7 

28/novembro/2014. Em seguida, passou ao item 2 de pauta, 2. Aprovação da ata da 9ª 8 

Reunião Extraordinária, o que ocorreu por unanimidade e sem alterações da minuta 9 

encaminhada com a convocação da reunião. Para o próximo item de pauta, 3. Apresentação e 10 

debates sobre o Relatório “Elaboração de diagnósticos socioambientais na bacia do ribeirão 11 

Candidópolis, bem como o cálculo de valoração econômica do serviço ambiental a ser pago 12 

aos produtores rurais”, foi convidado o Prof. Sílvio Pereira (UFV) que iniciou fazendo um 13 

histórico dos relatórios parciais, que foram apresentados e validados em reuniões da Câmara 14 

Técnica de Planejamento e Projetos – CTPP, os quais compuseram este Relatório final em 15 

apresentação nesta reunião plenária. O Prof. Sílvio Pereira destacou a importância dos 16 

próximos passos de desdobramento do diagnóstico socioambiental visando o Programa 17 

Produtor de Água, como a apresentação e discussão com a equipe da ANA, além do 18 

fundamental envolvimento da Prefeitura municipal e do SAAE de Itabira. Em seguida, após a 19 

apresentação dos membros da equipe envolvida no projeto, o Prof. Sílvio Pereira passou a 20 

palavra aos professores responsáveis por cada parte do Relatório final, os quais discorreram 21 

sobre os respectivos conteúdos. Ao final da apresentação, após esclarecimentos de dúvidas e 22 

debates, ficou encaminhado pela plenária: 1. Realização de um seminário, envolvendo ANA e 23 

FUNASA, em Viçosa, para discussão dos próximos passos visando o Programa Produtor de 24 

Água; 2. Criação de um grupo técnico para análise do Relatório final e acompanhamento dos 25 

desdobramentos visando o Programa Produtor de Água; 3. Divulgação do produto final para 26 

empresas da bacia, na busca de interessados na implementação do Programa Produtor de 27 

Água; 4. Que outros órgãos, como o IGAM e o IEF, sejam diretamente envolvidos; 5. Que as 28 

regras para adesão ao Programa sejam claramente explicitadas no trabalho final. Finalizado 29 

este item de pauta, passando-se ao item 4. Apresentação das atividades do IBIO AGB Doce em 30 

2014, foi feita apresentação pela Juliana Vilela (IBIO AGB Doce), seguida da aplicação do 31 

questionário de avaliação, conforme item 5. Aplicação do questionário de avaliação da 32 

Entidade Equiparada. Por oportuno, foi solicitado em seguida pela Ana Luiza Purri (Prefácio 33 

Comunicação) que os membros presentes à reunião também respondessem ao questionário 34 

específico da área de comunicação, distribuído com perguntas que irão subsidiar o 35 

desenvolvimento dos trabalhos da Prefácio em 2015. Devido ao horário avançado da reunião, 36 

Luiz Cláudio propôs a suspensão da apresentação prevista no item 8 de pauta, no que obteve 37 

a concordância da plenária. Em seguida, passou-se ainda pelos itens 6. Aprovação do Plano 38 

de Trabalho 2015 do CBH Piracicaba-MG, e, 7. Aprovação do calendário de reuniões 39 

ordinárias para 2015, os quais foram aprovados com a ressalva de que ambos deveriam 40 

retornar na primeira reunião plenária de 2015 para um melhor detalhamento. Não havendo 41 
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nada mais a tratar, às dezesseis horas e trinta minutos, eu, Luiz Cláudio Figueiredo, declarei 42 

encerrada a 62ª Reunião Ordinária do CBH Piracicaba-MG e lavrei a presente ata, que após 43 

aprovada em reunião plenária será assinada por mim, 1º Secretário, e pelo Presidente do CBH 44 

Piracicaba-MG. 45 

Ata aprovada em 03 de março de 2015, por ocasião da 63ª Reunião Ordinária. 46 
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Iusifith Chafith Felipe 

Presidente 

 

Luiz Cláudio Figueiredo 

1º Secretário 
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