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No décimo primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, às nove 1 

horas e cinquenta minutos, foi iniciada a 51ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 2 

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

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

Secretário do CBH Piracicaba-MG, Luiz Cláudio Figueiredo (Vale), iniciou a reunião 5 

cumprimentando a todos e passando a palavra aos demais membros da Diretoria 6 

para as respectivas falas de abertura. Em continuidade, referindo-se à pauta desta 7 

reunião, Item 1, Luiz Cláudio se desculpou pela não elaboração da ata da 50ª 8 

Reunião ordinária, de 8 de fevereiro de 2012, assunto que portanto fica incluído na 9 

pauta da próxima reunião plenária. Passando ao item 2, avaliação das presenças 10 

nas reuniões ordinárias e das câmaras técnicas, foram apresentadas pelo Kennedy 11 

Domingues as planilhas de consolidação dessas informações, referentes ao atual 12 

mandato dos membros da plenária. Foi solicitado que as planilhas e os gráficos 13 

apresentados fossem encaminhados a todos, por mensagem eletrônica. Sobre a 14 

participação nas reuniões das Câmaras Técnicas, será encaminhada mensagem a 15 

todos com a solicitação de manifestação de interesse de participação, considerando 16 

as vagas disponíveis. Foram esclarecidas dúvidas sobre a possibilidade de 17 

substituição de membros nas reuniões, sendo que nas câmaras técnicas ela pode 18 

ser feita até mesmo no dia da reunião, o que não é possível no caso das plenárias, o 19 

que requer ofícios específicos e o encaminhamento ao IGAM para as providências 20 

de formalização. Em continuidade, foi solicitada a participação da Débora de Viterbo 21 

(IGAM) para a apresentação de dois temas ligados a esse mesmo assunto das 22 

presenças nas reuniões: minuta de DN em análise no âmbito do CERH-MG, que 23 

insere esse ponto na avaliação dos CBH estaduais, com reflexo na distribuição dos 24 

recursos do FHIDRO; inserção desse mesmo assunto das faltas na avaliação do 25 

Contrato de Gestão assinado entre o IBio e o IGAM. No item 3 de pauta, indicação 26 

para a substituição dos representantes dos usuários e do poder público na Câmara 27 

Técnica de Integração – CTI/CBH Doce, foram indicados pelos pares o Dartison 28 

Fonseca (SAAE Itabira) e o Wemerson Barra (EMATER), respectivamente. Foi 29 

solicitado à Secretaria do CBH Piracicaba-MG que encaminhe a formalização dessas 30 

indicações ao CBH Doce. Passou-se então ao item 4 de pauta, deliberação para a 31 

aprovação do Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba 32 

– PAP, referente aos recursos da cobrança pelo uso da água, e para a ratificação do 33 

Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Luiz Cláudio citou 34 

os debates ocorridos em reunião da CT de Planejamento e Projeto – CTPP, em que 35 

foi analisada a minuta apresentada e elaborada uma proposta de aplicação dos 36 

recursos da cobrança, considerando a estimativa de aproximadamente R$31 milhões 37 

para a bacia do rio Piracicaba, observada sempre a coerência com os programas 38 

aprovados no âmbito do PARH Piracicaba-MG. Em seguida, passou a palavra a 39 

Débora de Viterbo, para a apresentação da matéria, que iniciou esclarecendo a 40 

interligação entre o PARH e o PAP, mostrando a intenção de uma priorização de 41 

programas de forma comum entre todos os CBH da bacia. Falou dos trabalhos 42 

realizados no âmbito da CTI/CBH Doce, que iniciou a discussão do PAP em 43 

novembro de 2011, com a realização de uma Oficina em Governador Valadares. 44 

José Ângelo Paganini (Fund. Relictos) questionou o formato adotado para a 45 

deliberação, que se pretende seja igual para todos os CBH estaduais, além da 46 

questão da ratificação do PAP/CBH Doce. Débora de Viterbo prosseguiu discorrendo 47 

sobre os programas considerados prioritários do PARH e que foram incluídos no 48 
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PAP, explicando as ações contidas em cada um deles, assim como os recursos 49 

alocados, tanto da União quanto da cobrança estadual, conforme proposta elaborada 50 

na CTPP/CBH Piracicaba-MG. Com relação ao P11, relatou a metodologia aplicada 51 

para a divisão dos recursos da União, que levou em consideração a área e a 52 

população das bacias afluentes, numa média ponderada. Ainda sobre o P11, Jorge 53 

Borges (SAAE Itabira) destacou que, apesar de praticamente todos os municípios 54 

contarem com algum tipo de tratamento de água antes da distribuição, poucos 55 

contemplam uma unidade de tratamento dos resíduos do processo. Vinicius Perdigão 56 

(EMATER) destacou que, para o P52, a situação ideal seria a implantação de uma 57 

área de aplicação do programa em cada município da bacia, de forma a incentivar a 58 

adesão do produtor rural. José Ângelo Paganini propôs e foi aceita uma alteração no 59 

texto referente ao P24, considerando que a distribuição de recursos proposta por 60 

este CBH Piracicaba-MG contempla, em 2015, a implantação de uma área deste 61 

programa na bacia. Foi destacada a dificuldade para a aplicação dos recursos neste 62 

primeiro ano, de 2012. Luiz Cláudio apresentou ainda os demais anexos da DN. 63 

Finda a apresentação do PAP, que é o documento anexo à Deliberação Normativa 64 

em análise neste item de pauta, uma vez encerrados os debates e esclarecimentos, 65 

a DN foi apresentada e, após alterações, aprovada por unanimidade da plenária. 66 

Com a palavra novamente a Débora de Viterbo, que esclareceu sobre a necessidade 67 

de um Termo Aditivo ao Contrato de Gestão em função da aprovação do PAP 68 

ocorrida no item anterior de pauta, e apresentou uma primeira minuta deste termo, 69 

salientando que a Procuradoria do IGAM ainda não havia concluído a sua análise. 70 

Destacou os objetivos do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão: inclusão do PAP 71 

para o período 2012-15; exclusão das metas definidas para a agência em 2011, uma 72 

vez que a cobrança em MG foi efetivamente iniciada em 10 de janeiro de 2012; 73 

adequação à nova estimativa de arrecadação estadual e também da União; explicitar 74 

que os recursos do FHIDRO serão transferidos para a agência via convênio. Com a 75 

palavra, Luiz Cláudio esclareceu a importância dessa apresentação prévia, uma vez 76 

que tudo evidencia que haverá a necessidade de um ad referendum para a 77 

aprovação do termo aditivo apresentado, e que dessa forma ficaria subsidiada uma 78 

ação do Presidente. Não havendo nada mais a tratar, às treze horas, eu, Luiz 79 

Cláudio Figueiredo, declarei encerrada esta 51ª Reunião Ordinária do CBH 80 

Piracicaba-MG e lavrei a presente ata, que após aprovada em reunião plenária será 81 

assinada por mim, 1º Secretário, e pelo Presidente do CBH Piracicaba-MG. 82 

Ata aprovada em 21/junho/2012, por ocasião da 52ª Reunião Ordinária. 83 

 84 

 

Iusifith Chafith Felipe 

Presidente 

 

Luiz Cláudio de Castro Figueiredo 

1º Secretário 


