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No oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e doze, às dez horas e 1 

trinta minutos, foi iniciada a 50ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 2 

do Rio Piracicaba-MG – CBH Piracicaba-MG, no Auditório da AMEPI, em João 3 

Monlevade/MG, sob a presidência do Iusifith Chafith Felipe (Adesgra). O 1º 4 

Secretário Luiz Cláudio Figueiredo (Vale) iniciou a reunião cumprimentando a todos e 5 

passando a palavra aos demais membros da Diretoria para as respectivas falas de 6 

abertura, que tiveram como tônica o atraso no repasse pelo IGAM aos Comitês de 7 

bacia dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 8 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO. Em 9 

continuidade, referindo-se à pauta desta reunião, item 1, Luiz Cláudio se desculpou 10 

pela não elaboração da ata da 49ª Reunião ordinária, assunto que portanto fica 11 

incluído na pauta da próxima reunião plenária. Passando ao item 2, foi aprovado o 12 

calendário de reuniões para o ano de 2012, contendo a previsão de reuniões 13 

plenárias ordinárias nos meses de abril, junho, agosto, outubro e dezembro, além 14 

desta própria de fevereiro. Ficou definido que os seminários sócio-ambientais não 15 

mais acontecerão em datas vinculadas à realização das reuniões plenárias, e que 16 

serão um total de seis eventos, dois em cada porção (alta, média e baixa) da bacia. 17 

Passou-se então ao item 3 de pauta, discussão do Plano de Aplicação Plurianual 18 

2012-15, que se refere à aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água. Foi 19 

feita uma explanação pelo Luiz Cláudio sobre as recentes discussões do documento 20 

do PAP realizadas na CTI/CBH Doce, complementada pelo José Ângelo Paganini 21 

(Fund. Relictos). Foi esclarecido que a proposta de divisão dos recursos da cobrança 22 

arrecadados na bacia do Piracicaba será discutida e aprovada posteriormente neste 23 

CBH Piracicaba-MG. Coube ainda o esclarecimento de que este momento não se 24 

trata da aprovação do PAP, mas da discussão da versão em debate na CTI/CBH 25 

Doce, no intuito de subsidiar os representantes deste CBH na CTI/CBH Doce em 26 

reunião prevista para o final deste mês de fevereiro. Ao final, ficou acertada a 27 

convocação de reunião da CTPP para o próximo dia 15 de fevereiro, com pauta para 28 

a análise do documento do PAP, sendo solicitada a participação de representante da 29 

AGB Doce/IBio. Em seguida a este item, foi apresentada uma minuta de deliberação 30 

visando a indicação do IBio como a entidade convenente para o recebimento dos 31 

recursos financeiros do FHIDRO, considerando que o repasse desses recursos 32 

deverá seguir recomendação da Procuradoria do IGAM e ser feito diretamente às 33 

entidades delegatárias, quando existentes, como no caso deste CBH. A DN foi 34 

aprovada com alterações. Já no item 4 de pauta, apresentação e discussão do Plano 35 

de Trabalho 2012, o Presidente Chafit explicou os itens previstos, destacando que 36 

ainda não havia, neste momento, a preocupação com a indicação de atribuições 37 

entre o Comitê, sua Diretoria e a AGB Doce/IBio. Esclareceu que o detalhamento do 38 

Plano apresentado será feito com o IBio, com a definição de recursos para a sua 39 

operacionalização. O Otávio Diniz (Espaço Vital) apresentou sugestões, que deverão 40 

ser apresentadas na reunião da CTPP visando a consolidação do Plano de Trabalho. 41 

Ficou acertado que o Plano de Trabalho, em sua versão final após reuniões da CTPP 42 

e com a AGB Doce/IBio, será novamente apresentado a esta plenária. Passando aos 43 

assuntos gerais, José Ângelo Paganini teceu comentários relacionados ao Código 44 

Florestal, em discussão no Congresso Nacional, indicando pontos que, na sua 45 

avaliação, seriam considerados como aberrações. Propôs que fosse encaminhada 46 

manifestação deste CBH Piracicaba-MG relacionada ao tema e se propôs a 47 
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encaminhar uma minuta de texto para avaliação, o que foi aprovado pela plenária. 48 

Neste momento, não havendo nada mais a tratar, às treze horas e trinta minutos, eu, 49 

Luiz Cláudio Figueiredo, declarei encerrada esta 50ª Reunião Ordinária do CBH 50 

Piracicaba-MG e lavrei a presente ata, que após aprovada em reunião plenária será 51 

assinada por mim, 1º Secretário, e pelo Presidente do CBH Piracicaba-MG. 52 

Ata aprovada em 21/junho/2012, por ocasião da 52ª Reunião Ordinária. 53 
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