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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia onze do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas, foi 2 

iniciada a 68ª reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-3 

MG, no Auditório da AMEPI, em João Monlevade/MG, com a execução do Hino 4 

Nacional. O 1º secretário do CBH-Piracicaba, Jorge Martins, agradeceu à presença 5 

de todos e iniciou a reunião com alguns informes. O Sr. Jorge Martins, passou a 6 

palavra ao 2º secretário, Vinícius Perdigão e ao vice-presidente, José Ângelo 7 

Paganini, que agradeceram à presença de todos os membros e fizeram algumas 8 

considerações. Dando prosseguimento a reunião, foi dada a palavra ao presidente 9 

do CBH-Piracicaba, Flamínio Guerra Guimarães, representante da Prefeitura 10 

Municipal de Nova Era, que agradeceu à presença de todos e iniciou a reunião com 11 

alguns informes sobre as visitas feitas por ele nas cidades da bacia do Piracicaba 12 

apresentando os programas hidroambientais.  O Sr. Flamínio acrescentou um item na 13 

pauta, o envio de ofício ao IGAM, através da Sra. Maria de Fatima. Também informou 14 

sobre o envio de ofícios à subsecretaria de Fiscalização Ambiental do governo do 15 

estado, através da Sra. Marilia e ao Sr. Leonardo Maia da coordenadoria das 16 

promotorias de meio ambiente da Bacia do Rio Doce. O Sr. Flamínio apresentou os 17 

ofícios aos membros e relatou alguns problemas que estão ocorrendo na bacia do 18 

Piracicaba. Alguns membros fizeram indagações que foram respondidas pelo 19 

presidente. Um membro presente solicitou ao Sr. Flamínio que enviasse um ofício a 20 

 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) pedindo esclarecimentos 21 

quanto a regularidades das dragas existentes no rio Piracicaba. O Sr. Paganini pediu 22 

que o comitê encaminhasse um ofício à SAMARCO solicitando esclarecimentos 23 

sobre a turbidez da água do Rio Piracicaba. O Sr. Flamínio solicitou os conselheiros 24 

que participassem das ferramentas de comunicação do CBH-Piracicaba, através das 25 

redes sociais e site. Dando sequência à reunião, foi passado para o terceiro ponto 26 

em pauta, a aprovação da ata da 67ª Reunião Ordinária. A ata foi aprovada com 27 

anuência de todos os membros presentes sem alterações. Dando prosseguimento à 28 

reunião, o Sr. Jorge Martins começou a tratar do quarto ponto em pauta, o 29 

nivelamento dos assuntos abordados e decididos na reunião do CBH-Doce e 30 

ENCOB. O Sr. Flamínio e o Sr. Roberto Paulo Leite apresentaram aos membros suas 31 

experiências no ENCOB, sendo os relatórios disponibilizados aos membros. O Sr. 32 

Flamínio defendeu que o encontro seja realizado de dois em dois anos e com menor 33 

duração para que as atividades cotidianas dos membros não sejam comprometidas. 34 

Já para Roberto Paulo, sentiu falta de um espaço para a apresentação de ações dos 35 

comitês do Brasil. O Sr. Jorge Martins prosseguiu para o quinto ponto em pauta, a 36 

apresentação das cartas enviadas ao Ibama e subsecretaria de fiscalização, que já 37 

foi relatada no inicio da reunião pelo Sr. Flamínio, sendo assim, passou-se para o 38 

sexto ponto em pauta, os informes sobre o contrato gestão do IGAM com IBIO 39 

(situação em que se encontra, edital para contração da Agencia de Bacias). O Sr. 40 
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Jorge relembrou a reunião realizada em julho com o IGAM em Belo Horizonte. Os 41 

conselheiros manifestaram a preocupação em relação ao processo, que se arrasta 42 

desde o início do ano, ocasionando o contingenciamento dos recursos da cobrança 43 

pelo uso da água, referentes aos dois últimos trimestres de 2016, e prejudicando a 44 

atuação dos comitês da porção mineira da Bacia do Rio Doce. O Sr. Geraldo Vitor de 45 

Abreu, do IGAM, participou do encontro e esclareceu dúvidas dos conselheiros.  46 

Segundo Geraldo, dois caminhos podem ser seguidos para que a situação seja 47 

sanada. Os CBHs mineiros da Bacia do Rio Doce poderão indicar o para o IBIO-AGB 48 

Doce como entidade equiparada ou deverá ser lançado um edital para contratação 49 

de uma nova instituição. Após a definição dos comitês, o IGAM definirá, junto à 50 

Procuradoria Geral do Estado, o prazo de vigência do contrato. Segundo Geraldo, a 51 

expectativa é de que o impasse seja resolvido até o final do ano. O Sr. Chafith 52 

comentou a dificuldade dos comitês capixabas com o governo do estado, como 53 

existe um comitê de integração, o senhor Chafith solicitou ao Sr. Eduardo que o 54 

IGAM se aproxime do governo do Espirito Santo, para não correr o risco de perder o 55 

comitê de integração. O Sr. Flamínio pediu a palavra e informou que durante a 56 

reunião do CBH-DOCE foi apresentado que deveria ter uma interligação com a ANA 57 

e o IGAM, visto que a ANA renovou o contrato de gestão e que no dia 12/08 estará 58 

ocorrendo em Belo Horizonte uma reunião entre a ANA e o IGAM. Segundo o Sr. 59 

Flamínio há necessidade de uma agencia única, pois o recurso federal não seria 60 

suficiente para manter os comitês, sendo assim, o comitê solicitou ao Sr. Eduardo 61 

que a situação do contrato de gestão seja resolvida o mais rápido possível. Foi 62 

confirmado durante a reunião ordinária que a CTIL conjunta ocorrerá na cidade de 63 

Ipatinga/MG no dia 18/08/16 para discutir sobre o contrato de gestão. O Sr. Jorge 64 

solicitou que o comitê delibere a renovação do contrato de gestão com o IBIO, uma 65 

vez que não há ilegalidade em relação à prestação de contas e na renovação do 66 

contrato. O Sr. Flamínio esclareceu que os comitês não renovarão o contrato de 67 

gestão existente com o IBIO, mas assinarão de um novo contrato de gestão com o 68 

IBIO como entidade indicada pelos comitês e que seja equiparada no conselho 69 

estadual de recursos hídricos. O Sr. Edson, representante da CENIBRA, pediu a 70 

palavra dizendo que seria um retrocesso não assinar o contrato de gestão com o 71 

IBIO, é preciso ir para a CTIL com a diretriz alinhada com a plenária. Dando 72 

prosseguimento à reunião, foi passado para o próximo ponto em pauta, a aprovação 73 

para a execução dos programas hidroambientais (P.12 - P42 - P52). A Sra. Cynthia, 74 

analista de programas e projetos do IBIO - AGB DOCE, fez uma apresentação de 75 

como será a implantação dos programas hidroambientais, sendo que será lançado o 76 

edital de chamamento, caso seja aprovado. O Sr. Flamínio colocou em votação a 77 

deliberação, sendo aprovada por unanimidade pela plenária. O Sr. Paganini deu 78 

prosseguimento à reunião passando para o oitavo ponto em pauta, a criação do 79 

grupo de trabalho para estudar a relação do CBH-Piracicaba com o CBH-DOCE e 80 
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seus comitês. O Sr. Flamínio apresentou aos presentes sua insatisfação com 81 

algumas atitudes que vem ocorrendo, dando a intender que a integração não está 82 

funcionando, um exemplo é a não aprovação do CBH-Piracicaba ao estande 83 

apresentado no ENCOB. O Sr. Flamínio propôs a criação de um grupo de trabalho 84 

para acompanhar a relação do CBH-Piracicaba com o CBH-Doce e demais comitês 85 

afluentes, sendo deliberada em plenária. A Sra. Juliana Vilela, informou aos membros 86 

a necessidade da criação de uma comissão eleitoral, formada por um representante 87 

de cada segmento, para trabalhar junto ao IGAM o processo de escolha de novos 88 

membros do comitê. A comissão eleitoral deverá ser formada até o dia 23/09/16. Foi 89 

aprovada a criação uma comissão eleitoral para acompanhar junto ao IGAM o 90 

processo de escolha dos novos membros para o mandato de 2017 a 2020, sendo 91 

que composição será feita através de manifestação de interesse por e-mail, sendo 92 

referendada a composição na próxima reunião plenária. Também foi informada aos 93 

membros a necessidade de reestruturação do regimento interno do colegiado, por 94 

parte da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL), para que o documento fique 95 

em conformidade com as exigências do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 96 

Após a modificação da CTIL, o documento será apresentado em plenária e, após 97 

aprovação, será encaminhado para análise do IGAM. Será agendada, na CTIL 98 

conjunta, uma data para a CTIL do Piracicaba tratar do regimento interno. 99 

Finalizando a reunião, o Sr. Flamínio passou alguns informes gerais. Não havendo 100 

outros assuntos, a reunião foi finalizada às dezesseis horas e vinte e seis minutos. 101 
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                                                                     105 
Flamínio Guerra Guimarães 

Presidente 

Jorge Martins Borges 

1º Secretário 
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