
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA 
Ata da 9ª Reunião Extraordinária 

      Aprovada em reunião plenária do CBH-Piracicaba realizada no dia 17/12/2014 - Itabira - MG 

No vigésimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, foi 1 

iniciada a 9ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, 2 

no Auditório da AMEPI, em João Monlevade/MG, sob a presidência de Iusifith Chafith Felipe 3 

(Instituto de Autodesenvolvimento - IAD).  Após a execução do Hino Nacional e considerando 4 

o quórum deliberativo com a presença de 25 conselheiros votantes, Chafith deu início à 5 

reunião cumprimentando a todos e passando a palavra para o Vice-presidente Flamínio Guerra 6 

Guimarães (Prefeitura Municipal de Nova Era), também para sua fala de abertura. Em seguida, 7 

foi apresentada e aprovada a minuta da DN 28 que  aprova a destinação de recursos da 8 

cobrança pelo uso da água ao Projeto da ETE do Sistema Integrado de Esgoto de Timóteo e 9 

Coronel Fabriciano (COPASA),  encaminhado ao PRODES - Programa de Despoluição de 10 

Bacias Hidrográficas e a declaração do comitê de destinação de recursos do Comitê da Bacia 11 

Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG no valor de R$ 1.405.000,00 (hum milhão, quatrocentos e 12 

cinco mil reais) à Estação de Tratamento de  Esgoto (ETE) Integrada de Timóteo e Coronel 13 

Fabriciano, situada no município de Timóteo. Posteriormente, foram apresentados os nomes 14 

dos conselheiros que se manifestaram interessados em participar da XVI Encontro Nacional de 15 

Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) que ocorrerá entre os dias 23 e 28 de novembro, 16 

em Maceió/Al e após a manifestação destes foi realizada a indicação de cada seguimento, 17 

ficando da seguinte forma: Poder Público Municipal – Luciana Rodrigues de Paula Otoni; 18 

Sociedade Civil – Paulo Gomes Ferreira e Usuários – Jorge Martins Borges. Na sequencia, foi 19 

abordado os possíveis  interessados em participar do III Encontro de Integração da Bacia 20 

Hidrográfica do Rio Doce, que será realizado no município de Senhora dos Remédios/MG, nos 21 

dias 4, 5 e 6 de novembro, conforme e-mail encaminhado recentemente aos membros do 22 

comitê, considerando que não houve nenhuma manifestação ficou deliberado que 23 

aguardaríamos a manifestação e  solicitação dos conselheiros até o dia 08 de outubro, devido a 24 

necessidade de definição dos indicados até o dia 10 de outubro de 2014. Após o encerramento 25 

dos itens de pauta, foi realizado o convite aos presentes para continuarem conosco para 26 

participação no Fórum dos Planos Municipais de Saneamento Básico da Bacia do Rio 27 

Piracicaba – MG, não havendo nada mais a tratar, às 11horas, eu, Flamínio Guerra Guimarães, 28 

declarei encerrada a 9ª Reunião Extraordinária do CBH Piracicaba-MG e lavrei a presente ata, 29 

que após aprovada em reunião plenária será assinada por mim, Vice-presidente, e pelo 30 

Presidente do CBH Piracicaba-MG. 31 
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Ata aprovada em 17 /12 /2014, por ocasião da  62ª  Reunião Ordinária. 32 


