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No dia vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, foi iniciada a 3 

66ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da 4 

AMEPI em João Monlevade/MG. Houve presença de 31 entidades na reunião, sendo 05 5 

justificativas (FEAM, IEF, APERAM, ABES e Instituto Pró Rio Doce). O presidente do CBH 6 

Piracicaba, Flamínio Guerra Guimarães, representante da Prefeitura Municipal de Nova Era, 7 

agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião com alguns informes. Ele informou que no 8 

dia vinte e seis de abril de dois mil e dezesseis houve a renovação do Contrato de Gestão do 9 

IBIO com o IGAM dentro dos 7,5%. A assinatura do aditivo contou com a participação dos 10 

presidentes dos CBHs mineiros, o diretor do IBIO-AGB Doce, Ricardo Alcântara Valory, o 11 

diretor presidente do IBIO Institucional, Eduardo Figueiredo e representantes do IGAM. O 12 

Presidente do Comitê disse que não foi renovado o recurso de 92,5% porque há pendências, 13 

tendo em vista que o Governo do Estado ainda não auditou as prestações de conta da Agência 14 

dos anos de 2012 a 2015. Ele comunicou também que ainda há um dinheiro em caixa que vai 15 

permitir o comitê trabalhar esse ano e que o CBH Piracicaba solicitou como ponto de pauta do 16 

Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas essa discussão, pois a maioria dos comitês 17 

já está sem recursos. Além disso, o Sr. Flamínio Guerra Guimarães informou sobre as 18 

Reuniões do CBH Doce que aconteceram nos dias treze e quatorze de abril de dois mil e 19 

dezesseis, em que houve uma apresentação sobre o plano de recuperação da hidrelétrica de 20 

Itaipu e também um plano junto com as comunidades vizinhas de inserção social e econômica. 21 

Ele disse que outro assunto discutido foi a Deliberação Normativa nº 50 com os critérios de 22 

participação no ENCOB, que seria tratado na atual reunião. O presidente também levou ao 23 

conhecimento dos membros a reunião da Diretoria com a Prefácio, empresa de Comunicação, 24 

para que seja feito um programa de desenvolvimento de comunicação social, com o intuito de 25 

fazer com que toda a sociedade conheça melhor o trabalho do comitê. O Presidente também 26 

informou sobre as visitas do Comitê com o Sr. Alisson Oliveira Lopes, Técnico em Geodésia e 27 

Cartografia, do IBIO Institucional, a diversas Prefeituras: São Gonçalo, Nova Era, Bela Vista, 28 

Bom Jesus, Marliéria, Antônio Dias, Jaguaraçu, Rio Piracicaba, Alvinópolis e que outras 29 

prefeituras ainda serão visitadas, mas eles estão priorizando as áreas em que possam haver 30 

investimentos dentro do P.52, pois haverá uma reunião da CTPP em que serão traçados onde 31 

vão ocorrer esses investimentos. O Sr. Flamínio passou a palavra ao Vice-Presidente do 32 

comitê, José Ângelo Paganini, representante da Fundação Relictos, que cumprimentou a todos 33 

e comentou sobre o processo de suspensão da pesca amadora e profissional em toda a bacia do 34 

Rio Piracicaba. Ele informou que uma carta foi enviada pela diretoria do Comitê ao Instituto 35 

Estadual de Florestas (IEF) solicitando essa suspensão e que a proibição da pesca nos rios 36 

afluentes do Rio Doce é uma forma estratégica de trazer novas espécies de peixes para 37 

repovoar o nosso rio e ajudar na sua recuperação. Além disso, ele contou que a elaboração do 38 

documento foi motivada pelos impactos causados à biodiversidade aquática em função do 39 

rompimento da barragem de rejeitos de minério da empresa Samarco. Prosseguindo a reunião, 40 
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o Sr. Jorge Martins Borges, 1º Secretário Executivo, iniciou a discussão sobre o Contrato de 41 

Gestão do IGAM com o IBIO. O diretor técnico do IBIO-AGB Doce, Fabiano Henrique 42 

Alves, informou que as prestações de conta ainda estão em análise, porém o contrato foi 43 

renovado até dezembro de 2016, sendo liberadas novas contratações com os recursos já em 44 

caixa, que somam, em toda a porção mineira da Bacia, aproximadamente R$ 30 milhões. Ele 45 

também destacou que a arrecadação na Bacia do Rio Piracicaba corresponde a quase dois 46 

terços do total. O próximo ponto de pauta tratado pelo Sr. Jorge Martins foi a aprovação da Ata 47 

da 65ª Reunião Ordinária do CBH Piracicaba, que verificou o quórum qualificado e 48 

questionou aos membros se alguém gostaria de fazer alguma alteração. A ata foi aprovada com 49 

anuência dos membros sem alterações. A palavra foi passada ao Sr. Fabiano de Oliveira Silva, 50 

da Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, que falou sobre a situação da crise hídrica nas 51 

cidades pertencentes à bacia do Rio Piracicaba, bem como sobre os incêndios florestais que 52 

vem acontecendo em diversos locais e que o comitê deve buscar formas de tentar prevenir 53 

isso. Prosseguindo a reunião, o Sr. Jorge Martins Broges colocou em discussão o adiamento da 54 

próxima reunião da CTPP com a Diretoria Executiva do CBH Piracicaba e Diretoria Executiva 55 

do IBIO, marcada para o dia três de maio, tendo em vista a necessidade de esperar as 56 

definições da reunião com o IGAM, prevista para o dia onze de maio. Portanto, ficou decidido 57 

entre os membros que a reunião da CTPP será adiada para o dia dezoito de maio de dois mil e 58 

dezesseis, em Ipatinga/MG, no mesmo horário e local. Dando seguimento à reunião, o Sr. 59 

Jorge Martins explicou sobre a situação atual das Estratégias para execução dos programas 60 

hidroambientais (P.12, P.52) e Programa de Saneamento Rural P.42. A diretoria do CBH-61 

Piracicaba apresentou aos membros uma carta que será encaminhada ao IBIO-AGB Doce 62 

solicitando agilidade na implementação dos programas de Expansão do Saneamento Rural 63 

(P42), Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos (P12) e Recomposição de APPs e 64 

Nascentes (P52). No documento, o comitê sugeriu a contratação de empresa especializada para 65 

executar as ações relacionadas aos programas.  O tema continuará sendo discutido na reunião 66 

da CTPP, que será realizada no dia 18 de maio, em Ipatinga. O próximo ponto de pauta foi a 67 

apresentação do Sr. Jorge Martins Borges, que fez uma explanação sobre fossas sépticas 68 

biodegradáveis, destacando a sua funcionalidade e aplicabilidade no Saneamento. Ele também 69 

explicou o funcionamento dos sistemas de filtro das fossas sépticas e os seus reatores 70 

anaeróbios, que tem a função de sugar e as valas de infiltração. Disse que não há o sistema 71 

ideal de tratamento de esgoto, aplicável a todos as soluções e que o melhor é aquele que foi 72 

selecionado após criterioso relatório de concepção. Encerrada a apresentação, a Sra. Juliana 73 

Vilela, Analista Administrativo do IBIO AGB Doce, apresentou as instituições que integram o 74 

CBH e estão faltosas. Ela informou que as entidades que excederam o número de faltas 75 

previsto no regimento interno foram notificadas. A diretoria avaliou cada situação 76 

individualmente e tomará as providências, verificando se será necessário processo eleitoral 77 

complementar para preenchimento de vagas. O assunto será retomado na próxima reunião. 78 

Prosseguindo a reunião, o presidente Flamínio apresentou à plenária as vagas disponíveis para 79 

a participação do CBH-Piracicaba no Encontro Nacional de Comitês de Bacia (ENCOB), que 80 
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será realizado em julho, em Salvador/BA. Informou que serão aplicadas as regras, conforme 81 

previsto na Deliberação Normativa nº 50, aprovada pelo CBH-Doce e que serão três vagas 82 

para cada comitê, uma para cada segmento: poder púbico, usuários e sociedade civil. Disse 83 

que o membro selecionado deverá participar das oficinas indicadas pelo comitê, além de 84 

apresentar os resultados da participação na primeira plenária realizada após o encontro. A 85 

diretoria decidiu que os interessados deverão enviar um e-mail ao comitê e a definição dos 86 

selecionados será feita conforme os critérios estabelecidos pelo CBH-Doce. Finalizando a 87 

reunião, foram indicados ainda os três representantes do CBH-Piracicaba que farão parte da 88 

Câmara Técnica de Integração (CTI) do CBH-Doce. Foram indicados os membros: Poder 89 

Público: Mayarah Beatriz Santos Nascimento – Prefeitura Municipal de Timóteo; Sociedade 90 

Civil: Paulo Gomes Ferreira – DOCTUM (Instituto Ensinar Brasil); Usuários: Jorge Martins 91 

Borge – SAAE Itabira. Não havendo outros assuntos, a reunião foi finalizada às doze horas. 92 

 93 

 94 

    95 

                              96 
Flamínio Guerra Guimarães 

Presidente 

Jorge Martins Borges 

1º Secretário 

 97 


