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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH PIRACICABA 1 
 2 

No dia quatorze do mês de Junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quarenta minutos, 3 

foi iniciada a 67ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, na 4 

Prefeitura Municipal de Nova Era/MG, com a execução do Hino Nacional. O presidente do CBH-5 

Piracicaba, Flamínio Guerra Guimarães, representante da Prefeitura Municipal de Nova Era, agradeceu 6 

à presença de todos e iniciou a reunião com alguns informes. O Sr. Flamínio passou a palavra ao vice-7 

presidente do comitê, José Ângelo Paganini e ao secretário Vinícius Perdigão que agradeceram à 8 

presença de todos os membros e fizeram algumas considerações. Dando prosseguimento a reunião, 9 

foi dada a palavra para o Sr. Evandro Florêncio, representante da FEAM, que hoje faz parte da SISEMA, 10 

que apresentou aos membros o seu suplente, o Sr. Matheus Fontes, informando que ele o substituirá 11 

nas reuniões até o final do ano por motivo de férias. O Sr. Evandro Florêncio fez um manifesto 12 

mostrando que os problemas do sistema de meio ambiente, vem arrastando há muito tempo e são 13 

agravados devido aos baixos salários e ao quadro de pessoal deficiente, explicando que devido a 14 

questões financeiras, às vezes não há possibilidade dos representantes do FEAM participarem das 15 

reuniões. O Sr. Evandro informou que os servidores do meio ambiente encontram-se de greve e 16 

pediram ao CBH-Piracicaba apoio ao movimento. Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Jorge 17 

Martins, 1º Secretário do CBH, deu início ao primeiro ponto em pauta, a aprovação da Ata da 66ª 18 

Reunião Ordinária do CBH-Piracicaba. Ele confirmou que havia quórum suficiente e questionou aos 19 

membros se alguém gostaria de fazer alguma alteração no documento. A ata foi aprovada com 20 

anuência de todos os membros presentes sem alterações. O Sr. Jorge Martins prosseguiu para o 21 

segundo item de pauta, em que foi apresentada carta de solicitação para o remanejamento dos 22 

recursos federais alocados nos programas P42, P12 e P52 (ano 2016), para atender ao P41 (Programa 23 

de Universalização do Saneamento). O Sr. Jorge Martins informou aos presentes os dados técnicos dos 24 

valores dos programas, que foram solicitados para o P41. O objetivo é garantir a elaboração do Plano 25 

Municipal de Saneamento Básico para os municípios que não possuem o documento. O Sr. Flamínio 26 

falou que este remanejamento foi feito atendendo ao pedido da prefeitura de São Gonçalo do Rio 27 

Abaixo. O CBH-Piracicaba fez a solicitação ao CBH-Doce, e o mesmo vai analisar e votar amanhã 28 

(15/06) na reunião da diretoria colegiada. O Sr. Flamínio informou aos presentes que quando houve a 29 

possibilidade do remanejamento de recursos, o comitê acreditava na possibilidade de João 30 

Monlevade não ter o seu plano de saneamento básico, porém quando o comitê esteve na cidade, 31 

verificou que a mesma já tinha o seu plano municipal de saneamento. O Sr. Chafith questionou ao 32 
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presidente se a cidade de João Monlevade manifestou por escrito informando não ter interesse em 33 

receber o plano com recursos do CBH-Piracicaba. O Sr. Flamínio informou que já solicitou a 34 

manifestação por escrito. Na sequência, o Sr. Jorge Martins deu início ao terceiro ponto em pauta, a 35 

apresentação pela Copasa sobre o andamento das obras de construção da Estação de Tratamento de 36 

Esgoto (ETE) de Coronel Fabriciano e Timóteo. O Sr. Jorge Martins passou a palavra para o Sr. Miguel 37 

Cantarino, engenheiro de obras e fiscalização da Copasa, que fez uma apresentação sobre o sistema 38 

de esgotamento integrado, cujo objetivo é a execução com fornecimento parcial de materiais das 39 

obras e serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Coronel Fabriciano/Timóteo-40 

MG, que atenderá aproximadamente 200 mil pessoas. O Sr Jose Ângelo Paganini solicitou a palavra e 41 

analisando o ponto de lançamento de efluentes no rio Piracicaba em frente aos poços tubulares 42 

profundos onde e feita a captação de água para o Vale do Aço, pedindo a COPASA que relocasse o 43 

ponto para evitar possível contaminação da captação de água. Dando sequência à reunião, o Sr. Jorge 44 

Martins deu início ao quarto ponto em pauta, em que foram apresentados os nivelamentos dos 45 

assuntos abordados e decididos na Reunião do CBH-Doce e também do Fórum Mineiro. O Sr. Flamínio 46 

pediu a palavra e informou que no último fórum mineiro, o CBH-Piracicaba solicitou que fosse 47 

pautada a questão dos impasses referentes ao contrato de gestão firmado entre o IGAM e o IBIO, 48 

ficando definido que no próximo Fórum Mineiro, após o ENCOB, será discutido o contato de gestão 49 

com as demais bacias, para ver como está o andamento da renovação do contato de gestão do IBIO 50 

com o IGAM, pois desde abril não houve mais reuniões com o IGAM. O Sr. Jorge Martins falou aos 51 

participantes que durante o evento do fórum mineiro, o principal assunto discutido foi o ENCOB. O Sr. 52 

Flamínio informou aos presentes que, a princípio, a viagem dos conselheiros do CBH-Piracicaba para o 53 

Encob seria custeada pelo CBH-Doce, porem o colegiado vai ser reunir amanhã para discutir, tendo em 54 

vista a falta de recursos do Doce para custear essas despesas. Provavelmente, cada comitê arcará com 55 

a despesa dos seus representantes.  Durante a reunião foram indicados os membros Flamínio Guerra 56 

(presidente), Roberto Leite e, a confirmar, a Sra. Dayse de Fátima Rodrigues de Lima. O Sr. Paganini 57 

questionou se vale a pena custear a ida de membros ao ENCOB, caso o CBH-Doce não arque com as 58 

despesas da viagem. O Sr. Chafith comentou que a viagem é importante, pois possibilita o intercâmbio 59 

com outros comitês, desde que haja qualidade técnica nas participações.  O Sr. Paganini sugeriu que 60 

caso a viagem do ENCOB seja custeada com recursos do Piracicaba, deveria ir somente o presidente. O 61 

Sr. Roberto Leite, disse que sempre defendeu a participação do comitê em encontros e sugeriu que os 62 

participantes apresentassem relatórios mostrando o que pode ser aplicado de positivo dentro da 63 
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bacia. O Sr. Roberto Leite questionou se precisa é necessário participar de todo o evento. O Sr. 64 

Flamínio sugeriu que os três membros ficassem somente quatro dias no encontro. A sugestão foi 65 

aprovada pela plenária. Finalizando a reunião, o Sr. Flamínio passou alguns informes gerais, como a 66 

plenária em agosto para discutir sobre o fórum mineiro, pedindo aos membros que encaminhem 67 

propostas para serem discutidas durante o evento. Não havendo outros assuntos, a reunião foi 68 

finalizada às doze horas e vinte e seis minutos. 69 
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