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Aprovada em 21/10/2015 

No vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas, foi iniciada a 1 

64ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório 2 

da AMEPI em João Monlevade/MG. Dando início à reunião, o Secretário Executivo Luiz 3 

Cláudio Figueiredo deu as boas vindas a todos os membros presentes, informou haver quórum 4 

para deliberativo. Passada a palavra ao Presidente do CBH, o Sr. Iusifith Chafith, que falou da 5 

importância da reunião e comentou sobre os assuntos que serão discutidos. Em seguida, o Sr. 6 

Luiz Cláudio falou sobre as reuniões do CBH-Doce que serão realizadas nos próximos dias, 7 

dentre elas a CTI, nas quais serão discutidos assuntos relevantes para toda a bacia, como a 8 

renovação do Contrato de Gestão ANA/IBIO, a revisão do Plano de Aplicação Plurianual – 9 

PAP 2016/2020. Além disto, segundo o Secretário, existem também questões importantes a 10 

serem discutidas na bacia do Piracicaba, como os Programas P.11, P.24, P.52, que serão 11 

analisadas nesta reunião. Antes de iniciar as discussões da pauta, a Sra. Juliana Vilela falou 12 

sobre as alterações no processo de substituição de membros por suas instituições nos Comitês. 13 

Disse que deverá ser seguida a nova normatização do IGAM, que determina a necessidade de 14 

publicação da substituição no Portal de Comitês, após envio de ofício da instituição ao IGAM 15 

formalizando a substituição. Foi destaque também a questão das faltas das instituições, sendo 16 

encaminhado um levantamento a ser mostrado na próxima reunião. Foi ainda acrescentada na 17 

pauta desta reunião a apresentação dos gastos do CBH Piracicaba do primeiro trimestre de 18 

2015. Avançando na pauta, como a ata da reunião anterior foi encaminhada apenas um dia 19 

antes da reunião, decidiu-se que sua aprovação será feita na próxima reunião. O Sr. Luiz 20 

Cláudio fez análise do andamento dos encaminhamentos da reunião anterior. A proposta de 21 

publicação dos gastos do Comitê no site foi cumprida; o Grupo de Acompanhamento do 22 

Contrato de Gestão foi criado, sendo que os nomes dos indicados já foram enviados em forma 23 

de ofício ao IGAM; e, a proposta de apresentação dos gastos do Comitê em todas as plenárias 24 

será iniciada nesta reunião. Foi destaque a questão das ausências dos representantes nas 25 

Câmaras Técnicas do Comitê. Feita a leitura dos membros da CTPP, foi sugerido pelo Sr. 26 

Paganini a inserção das listas de membros no site, sugestão esta aprovada. O Sr. Fabiano 27 

Henrique, IBIO AGB Doce, fez a apresentação sobre os gastos do CBH Piracicaba do 28 

primeiro trimestre de 2015. Foi discutida a questão de funcionamento da sede do Comitê e 29 

contratação de funcionários para o CBH. Foi passado para o ponto de pauta sobre a aplicação 30 

da progressividade em 2015 dos PPU da cobrança pelo uso da água. Feitos alguns 31 

esclarecimentos, o Comitê aprovou, após votação, a aplicação da progressividade do PPU com 32 

valor referente ao ano de 2015. Será encaminhado ofício ao IGAM, para conhecimento e 33 

aplicação. Sobre a definição de critérios para o P11(Programa de Saneamento da bacia), 34 

programa que terá aplicação de recursos a partir de 2016, Luiz Cláudio disse que o objetivo 35 

seria subsidiar a elaboração dos editais pelo IBIO. O Sr. Fabiano Henrique, representante do 36 

IBIO, explicou as finalidades do programa, que necessita previamente dos PMSB aprovados. 37 

De acordo com o Sr. Luiz Cláudio, com os critérios apresentados o objetivo seria exigir mais 38 

dos municípios, em especial quanto à regularização das outorgas e adimplência com a 39 

cobrança pelo uso da água. Após debates, foram aprovados os critérios de hierarquização 40 

apresentados. O Sr. Dartison Fonseca, SAAE/Itabira, informou sobre a continuidade da 41 

elaboração do PMSB do município. Passou-se então para o assunto do Programa Produtor de 42 

Água – P24, apresentados pelo Sr. Fabiano Henrique, que informou sobre o envio de 43 

indicação, através de ofício à ANA, para a inclusão de Projeto de PSA na bacia do ribeirão 44 

Candidópolis, em Itabira, no programa Produtor de Água da ANA. Em continuidade, Fabiano 45 
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fez a apresentação do estudo do IBIO sobre a priorização de áreas para fins de aplicação dos 46 

recursos da cobrança e captação de recursos externos na bacia do rio Doce. Ele explicou o 47 

mapa de disponibilidade hídrica da bacia do rio Doce e em seguida falou especificamente 48 

sobre a área do CBH Piracicaba, ressaltando as áreas consideradas pelo estudo como 49 

prioritárias para a implementação dos programas do PAP. Disse que a intenção do trabalho 50 

seria servir de apoio ao Comitê e também como base para o IBIO arrecadar recursos externos 51 

para a bacia. O Presidente do CBH Piracicaba, Sr. Chafith, fez a observação de que seria 52 

necessária uma maior discussão desse estudo nas câmaras técnicas, com subsequente retorno a 53 

essa plenária. O Sr. Edson Valgas falou que é muito importante essa iniciativa de priorizar as 54 

áreas e também da captação de recursos externos. Ficou definido que esse assunto será levado 55 

à CTPP. Em seguida, como último ponto de pauta, o Sr. Thiago Santana, representante do 56 

IGAM, fez esclarecimentos sobre a DN CERH-MG nº 49/2015, que trata das diretrizes e 57 

critérios gerais para a definição de situação crítica de escassez hídrica e estado de restrição de 58 

uso de recursos hídricos superficiais nas porções hidrográficas no Estado de Minas Gerais. 59 

Não havendo mais pontos a serem tratados, a plenária foi então encerrada.  60 

Resumo dos encaminhamentos: - Realização de levantamento de faltas dos representantes 61 

nas reuniões plenárias; - Foi proposto e aprovado que ao final das atas devem constar, de 62 

forma resumida, os encaminhamentos; - Foi aprovada ainda a apresentações dos gastos do 63 

CBH a cada reunião; - Foi solicitada a inclusão, no site do CBH, da composição das suas CT; - 64 

A ata da 63ª Reunião Ordinária ficou para ser aprovada na próxima plenária; - Aprovada a 65 

aplicação da progressividade do PPU com valor referente ao ano de 2015; - Aprovados os 66 

critérios de hierarquização para os editais do P11; - O estudo do IBIO sobre a priorização de 67 

áreas para fins de aplicação dos recursos da cobrança e captação de recursos externos na bacia 68 

do rio Doce foi encaminhado para análise da CTPP. 69 
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