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ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia vinte e um do teve início a 13ª reunião extraordinária do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da AMEPI, em João Monlevade/MG, 3 

com a execução do Hino Nacional. O 1º secretário do CBH-Piracicaba, Jorge 4 

Martins, agradeceu a presença dos membros na reunião, passando a palavra ao 5 

vice-presidente do comitê, José Ângelo Paganini, que fez algumas considerações. 6 

Dando prosseguimento a reunião, foi dada a palavra ao presidente do CBH-7 

Piracicaba, Flamínio Guerra Guimarães, que cumprimentou os presentes e informou 8 

que a reunião será de pauta única, relativa à indicação de entidade equiparada para 9 

exercer as funções de agência de bacia para o CBH-Piracicaba. O Sr. Jorge fez um 10 

breve esclarecimento sobre o papel do IBIO como agência de Bacia dos comitês que 11 

integram o Rio Doce e a situação em que encontra o contrato de gestão. O Sr. Jorge 12 

falou que a minuta de Deliberação Normativa foi elaborada na reunião conjunta da 13 

CTIL – Câmaras Técnicas Institucionais e Legais realizada no dia 18/08/2016 em 14 

Ipatinga. O Sr. Paganini informou aos membros que o contrato do IBIO com o IGAM 15 

vencerá em 31/12/16. Assim, os comitês teriam dois caminhos: abrir um edital para 16 

seleção de nova entidade ou indicar uma entidade para desempenhar as funções de 17 

agência. Sendo que, em ambos os casos, será celebrado um novo contrato de 18 

gestão. Segundo o Sr. Paganini, não seria interessante abrir um novo processo de 19 

seleção, pois caso o IBIO perca, poderá ocasionar um atraso nas atividades do 20 

comitê, visto que a empresa nova teria que contratar novos funcionários e tomar 21 

conhecimento do funcionamento dos comitês. A continuidade do IBIO, segundo o Sr. 22 

Paganini, seria positiva para os comitês, tendo em vista a experiência da empresa na 23 

Bacia. Em função disso, as CTILs dos comitês mineiros da Bacia do Doce chegaram 24 

a uma proposta de DN. O Sr. Paganini explicou que a DN tem como objetivo solicitar 25 

ao CERH a celebração de um novo contrato de gestão com IBIO. O Sr. Jorge fez a 26 

leitura da Deliberação Normativa. Durante as considerações da DN, o Sr. Paganini 27 

questionou que o CBH-Piracicaba deveria ter uma atenção diferenciada dos demais 28 

comitês, tendo em vista que o comitê custeia a maior parte dos recursos destinados 29 

ao 7,5% para manutenção da agência, pois possui a maior arrecadação. O Sr. 30 

Flamínio sugeriu que não seja colocado na DN a discursão quanto ao olhar 31 

diferenciado que o comitê deveria ter, mas que seja feita uma moção específica, 32 

mostrando a insatisfação da plenária. O Sr. Roberto Paulo Leite, solicitou que seja 33 

inserido mais um considerando na DN, destacando a importância do comitê no 34 

contexto da bacia do Rio Doce, devido à arrecadação expressiva.  Um dos membros 35 

perguntou o que ocorrerá caso o CERH não aprove a indicação do IBIO. O Sr. 36 

Paganini informou que caso isso ocorra, o IBIO continuará sendo a agência federal 37 

da Bacia do Rio Doce e será aberto edital para seleção de nova agência para gerir os 38 

recursos estaduais. O Sr. Jorge falou que a DN é uma indicação do Piracicaba à 39 

continuidade do IBIO como agência para gerir os recursos estaduais, e caso seja 40 
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aprovada pela planária, será encaminhada ao CERH. O Sr. Paganini perguntou se o 41 

presidente da CTIL do CBH-Piracicaba fez um encaminhamento indicando o IBIO. O 42 

Sr. Jorge informou que o encaminhamento foi feito através de ofício conjunto com os 43 

demais comitês. O Sr. Rander, representante da CEMIG, falou que esta faltando 44 

diálogo entre a diretoria e as câmaras técnicas. O Sr. Jorge submeteu a DN à 45 

aprovação. A Deliberação Normativa foi aprovada com um voto contrário. Finalizando 46 

a reunião, o Sr. Flamínio agradeceu à presença de todos. Não havendo outros 47 

assuntos, a reunião foi finalizada ao meio dia. 48 
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