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No vigésimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas e 1 

trinta minutos, foi iniciada a 54ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica 2 

do Rio Piracicaba-MG – CBH Piracicaba-MG, no Núcleo Ambiental José Antônio 3 

Simas da AMEPI, em João Monlevade/MG, sob a presidência de Iusifith Chafith 4 

Felipe (Adesgra). O 2º Secretário do CBH Piracicaba-MG, Vinícius Perdigão 5 

(Emater), iniciou a reunião cumprimentando a todos e passando a palavra aos 6 

demais membros da Diretoria, Iusifith Chafith Felipe (Adesgra) – Presidente e 7 

Cristiano Vasconcelos – Vice-Presidente, para as respectivas falas de abertura. Foi 8 

então verificada a presença de quorum deliberativo. Passando ao Item 1 de pauta, a 9 

ata da 53ª reunião não foi aprovada pois não foi enviada no tempo devido. 10 

Abordando o Item 2, a palavra foi transferida à Joema Alvarenga, Secretaria 11 

Executiva/CBH Doce, que estava acompanhada de representante da ANA. Dando 12 

inicio a apresentação, Joema falou da importância da realização do 1º Encontro de 13 

Integração e do Seminário de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce, em 14 

Governador Valadares, nos dia 29, 30 e 31 de outubro de 2012, eventos que 15 

contaram com diversas palestras, oficinas e discussões sobre vários temas, com 16 

ênfase para o desafio da integração e da gestão participativa das águas na bacia, 17 

levando a educação ambiental para a mudança de atitude dos cidadãos com relação 18 

aos recursos hídricos. Disse que foi abordada nos eventos a questão da qualidade 19 

das águas como foco de problemas e a presença de cianobactérias nas águas do rio 20 

Doce. Joema opinou que os eventos foram um termômetro da gestão das águas na 21 

bacia e destacou a projeção obtida pela grande participação e pela troca de 22 

experiências proporcionada entre os diversos atores envolvidos na bacia. Dando 23 

continuidade, passando ao Item 3, Iusifith Chafit apresentou os resultados e prestou 24 

esclarecimentos sobre o Encontro das Coordenadorias de Defesa Civil e Brigadistas 25 

Voluntários da Bacia do Piracicaba, realizado na AMEPI em 27/09/2012. Destacou a 26 

grande participação obtida e a riqueza dos relatos, confirmando os resultados 27 

positivos do evento para a região. Iusifith Chafit também posicionou o CBH 28 

Piracicaba-MG como apoiador do evento. O próximo item de pauta foi a 29 

apresentação sobre eventos programados para o 2º semestre de 2012. Iusifith Chafit 30 

falou da programação para a realização de quatro eventos, que ficaram prejudicados 31 

devido a falta de estrutura e principalmente de pessoal no Comitê, considerando o 32 

início das atividades do IBio/AGB Doce. Informou da expectativa, dentro das 33 

possibilidades e com parcerias, da realização de pelo menos o Fórum de 34 

Comunicação e Meio Ambiente. Em continuidade, referindo-se ao Item 5 da pauta, 35 

Vinicius Perdigão passou a palavra à Lilian Rodrigues (IGAM) para condução do 36 

processo de escolha da Comissão Eleitoral para o processo de nova composição 37 

deste CBH Piracicaba-MG, mandato 2013-2017. Lilian iniciou explanando sobre os 38 

processos eleitorais que serão realizados em todos os comitês de bacia hidrográfica 39 

do estado de Minas Gerais neste primeiro semestre de 2013, com ênfase para: a 40 

publicação dos editais de convocação pelo IGAM no Diário Oficial MG; a importância 41 

da divulgação e da mobilização deste processo no âmbito de cada bacia, inclusive 42 

considerando uma etapa prévia para a divulgação dos editais; as etapas deste 43 

processo e seus respectivos prazos; a alteração dos mandatos dos conselheiros 44 

para 4 anos, em função das eleições municipais; a forma de escolha dos 45 

representantes pelos próprios inscritos de cada segmento; a importância da efetiva 46 

representatividade dos conselheiros; o prazo de 30/junho/2013 para finalização do 47 



COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACICABA 
Ata da 54ª Reunião Ordinária 

 
processo, inclusive considerando a posse dos novos membros e a eleição da nova 48 

Diretoria; os documentos específicos a serem apresentados para a inscrição como 49 

concorrente ao processo eletivo em cada segmento. Lilian listou as competências da 50 

Comissão Eleitoral a ser escolhida nesta reunião: a prática de todos os atos de 51 

coordenação, de análise e de decisão de cadastramento e de inscrição; o julgamento 52 

de recursos e impugnações; a direção das reuniões de apuração e de resultados; 53 

outras pertinentes à condução do processo de escolha dos novos membros. Dito 54 

isso, com a condução do Iusifith Chafith, foi escolhida a Comissão Eleitoral conforme 55 

segue: poder público estadual - Vinícius Perdigão (Emater); poder público municipal - 56 

Natália Clarice Batista (Pref. Municipal Mariana); usuários - Roberto Leite (Arcelor 57 

Mittal); sociedade civil - Paulo Gomes Ferreira (FUNCEC). Foi então definido o 58 

calendário para o processo eleitoral: 1) Período de inscrição – 15/02 a 15/03/2013; 2) 59 

Lista de habilitados/não habilitados – 27/03/2013; 3) Lista final – 24/04/2013; 4) 60 

Reunião dos segmentos – 09/05/2013. Com isso, não havendo nada mais a tratar, às 61 

doze horas e quarenta e cinco minutos, eu, Vinícius Perdigão, declarei encerrada 62 

esta 54ª Reunião Ordinária do CBH Piracicaba-MG e lavrei a presente ata, que após 63 

aprovada em reunião plenária será assinada por mim, 2º Secretário, e pelo 64 

Presidente do CBH Piracicaba-MG. 65 

Ata aprovada em 11/dezembro/2012, por ocasião da 55ª Reunião Ordinária. 66 
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