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ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia dezenove do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 2 

trinta e dois minutos, foi iniciada a 69ª reunião ordinária do Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da AMEPI, em João Monlevade/MG, 4 

com a execução do Hino Nacional. O 1º secretário do CBH-Piracicaba, Jorge 5 

Martins, agradeceu a todos pela presença na reunião, passando a palavra para o Sr. 6 

Vinícius Perdigão que fez alguns informes. Após a palavra do Sr. Vinícius Perdigão, o 7 

vice-presidente do comitê, José Ângelo Paganini, fez algumas considerações. Dando 8 

prosseguimento a reunião, foi dada a palavra ao presidente do CBH-Piracicaba, 9 

Flamínio Guerra Guimarães, que solicitou da plenária inversão da pauta, tendo em 10 

vista a ausência no momento do representante do IGAM, sendo aprovada pela 11 

plenária. O Sr. Flamínio informou aos membros a presença de dragas no Rio 12 

Piracicaba, sendo a secretaria de fiscalização do estado e a polícia ambiental, 13 

acionada pelo comitê. A polícia ambiental fez o lacre de cinco dragas na região. O 14 

comitê enviou um ofício ao Ministério Público, aos cuidados do Dr. Leonardo Maia, 15 

informando a existência das dragas no Rio Piracicaba e o funcionamento das 16 

mesmas no período da noite. O Sr. Jorge Martins passou para o primeiro ponto em 17 

pauta, a aprovação da ata da 68º Reunião Plenária. Não havendo considerações a 18 

serem feitas pelos membros, a ata foi aprovada por unanimidade. Dando sequência a 19 

reunião, o Sr. Jorge pediu inversão da pauta, para que o Sr. Luciano Araújo de Melo, 20 

especialista de educação básica, do Centro Estadual de Educação  Continuada 21 

Martinha de Oliveira da cidade de Rio Piracicaba, faça a apresentação sobre a 22 

recuperação de nascentes da região. O Sr. Luciano Araújo apresentou: Projeto 23 

Interdisciplinar de Nascentes, realizado por professores e alunos da escola CESEC. 24 

O objetivo do projeto é a recuperação de nascentes na região do Rio Piracicaba, 25 

através de cercamentos. A Sra. Maria Jane Costa Lima, representante do Poder 26 

Público Estadual, pediu a palavra falando da importância da parceria entre o comitê e 27 

as escolas públicas da região da bacia. O Sr. Paganini parabenizou a escola CESEC, 28 

e aproveitando o momento para compartilhar com os membros, alguns assuntos 29 

discutidos na reunião colegiada do Doce. O Sr. Paganini informou que aconteceu 30 

uma coisa desagradável na ultima reunião do CBH-Doce, no qual foi deliberada pela 31 

plenária a transferência do dinheiro reservado para educação ambiental para a 32 

manutenção do comitê (passagens, diárias e reuniões). O Sr. Paganini fez uma 33 

proposta a plenária do CBH-Piracicaba, solicitando o comitê à utilização do recurso 34 

estadual,destinado a manutenção do CBH-Piracicaba que n]ao foi utilizado,  em 35 

programas de educação ambiental na bacia, focando principalmente em apoio às 36 

comunidades escolares que envolva atividades de educação ambiental. O Sr. 37 

Flamínio relatou alguns acontecimentos ocorridos na reunião da colegiada e Plenária 38 

do CBH-Doce, no qual foi exposta a plenária a necessidade da recolocação de 39 

recursos, tendo em vista que o comitê está sem dinheiro para acabar o ano. Outro 40 
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assunto discutido na reunião do CBH-Doce foi o encaminhamento de ofício 41 

solicitando a SAMARCO, o reembolso aos comitês dos gastos com reuniões para 42 

tratar de assuntos referentes ao rompimento da barragem em Mariana no período da 43 

tragédia. Segundo o Sr. Flamínio, isso não cabe a SAMARCO, sendo o CBH-44 

Piracicaba contrario a proposta. Dando continuidade a pauta, o Sr. Jorge Martins 45 

passou a palavra para o Sr. Geraldo, representante do IGAM, que apresentou 46 

informes sobre o Contrato Gestão do IGAM com IBIO. O Sr. Geraldo explicou como 47 

ocorreu o processo de entidade equiparada do IBIO, para exercer a função de 48 

agencia de bacia do Doce. O Sr. Paganini questionou ao representante do IGAM, 49 

quanto aos recursos dos comitês mineiros não foram aplicados em programas de 50 

aplicação plurianual, alegando que a maior parte dos recursos vem do CBH-51 

Piracicaba, sendo assim, o comitê do Piracicaba deveria ter um olhar diferenciado 52 

pela agência de bacia. O Sr. Geraldo explicou que não é fácil gastar dinheiro público, 53 

tendo em vista que a entidade deverá seguir as regras de aplicação da administração 54 

pública, não podendo o IBIO contratar sem processo de licitação e transparência. A 55 

Sra. Luísa, coordenadora de programas e projetos, explicou aos membros a 56 

limitação existente no ano 2016 em implantar e executar os programas 57 

hidroambientais, tendo em vista a não renovação do contrato de gestão do IGAM 58 

com IBIO. O Sr. Flamínio explicou que este ano foi atípico e que a agência esta 59 

adequando, através da contratação de novos funcionários, para atender melhor os 60 

comitês, solicitando o Sr. Geraldo que se possível colocar no novo contrato de 61 

gestão clausulas para que ocorra este olhar diferenciado para o CBH-Piracicaba. 62 

Dando prosseguimento à reunião, o Sr. Jorge Martins solicitou inversão de pauta, 63 

passando a palavra para a Sra. Sônia Santos Baumgratz, representante da Usina 64 

Guilman Amorin, fez uma apresentação dos 20 anos de monitoramento do Rio 65 

Piracicaba pela Usina Guilman Amorin. Em seguida a Sra. Glaucia, engenheira 66 

ambiental da CEMIG, fez uma apresentação do processo de limpeza da Usina Sá 67 

Carvalho, explicando como ocorreu a parada geral. Prosseguindo a reunião, foi 68 

passado para o próximo ponto em pauta, informes sobre o andamento dos 69 

programas hidroambientais (P12, P52 e P42). A Sra Luísa apresentou as etapas já 70 

executadas dos programas hidroambientais, resultados e etapas futuras. A Sra. Luísa 71 

informou que a única cidade que faz parte da bacia do Piracicaba que não mostrou 72 

interesse em receber os programas Hidroambientais foi Bom Jesus do Amparo. 73 

Dando continuidade o Sr. Flamínio informou aos membros os nomes dos 74 

representantes da comissão eleitoral e do Grupo de trabalho para tratar dos assuntos 75 

referentes ao CBH-Piracicaba e CBH-Doce. A comissão eleitoral será composta por: 76 

Gleicia Miranda Paulinho, Marilene Rodrigues de Souza, Dayse de Fátima Rodrigues 77 

de Lima e Jorge Martins Borges. A comissão do GT será composta por: Iusifith 78 

Chafith, Dayse de Fátima Rodrigues de Lima, Eneilson Leite do Nascimento e 79 

Wemerson Barra. O Sr. Flamínio mostrou os membros a resposta recebida por ofício 80 
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da Subsecretaria de Fiscalização de Meio Ambiente, que será disponibilizado a todos 81 

por e-mail. Foi passado para o próximo ponto em pauta, reformulação do regimento 82 

interno do Comitê. O Sr. Paganini sugeriu aos membros a reformulação da parte do 83 

regimento interno, que indica o critério de representação paritária, para uma divisão 84 

distribuída de acordo com a demanda existente no comitê. Segundo o Sr. Paganini 85 

por não ter os setores hidroviários, pesca, turismo e lazer na bacia do Piracicaba, 86 

seria interessante excluir estes segmentos. O Sr. Luiz Cláudio e o Sr. Rander, 87 

representantes do segmento usuários, mostraram se contrários a proposta, 88 

solicitando que este ponto em pauta seja discutido na próxima plenária para uma 89 

analise mais detalhada e a fim de dá tempo do IGAM responder os questionamentos 90 

feitos durante a CTIL. O Sr. Geraldo, representante do IGAM, explicou que o CERH 91 

deliberou o conteúdo mínimo que deverá ter no regimento interno, não podendo 92 

alterar o conteúdo mínimo, podendo o comitê acrescentar artigos. Dando 93 

prosseguimento à reunião, o Sr. Flamínio pausou para os informes gerais, 94 

informando que o IGAM enviou questionários de avaliação da atuação da Entidade 95 

Equiparada – IBIO. O senhor Flamínio sugeriu que a fim de sanar as dúvidas dos 96 

conselheiros e esclarecer sobre a forma de preenchimento do questionário, os 97 

membros aguardem a realização da próxima reunião do CBH-Piracicaba, antes do 98 

preenchimento do formulário. Na ocasião, a diretoria do comitê orientará a todos 99 

sobre os procedimentos, a fim de garantir o cumprimento da meta contratual. Foi 100 

apresentada a plenária a Deliberação normativa nº30, que aprova a alocação de 101 

recursos para a elaboração do PMSB (Plano de Saneamento) do município de São 102 

Gonçalo do Rio Abaixo. O documento foi aprovado pela plenária por unanimidade. 103 

Finalizando a reunião, o Sr. Flamínio agradeceu a presença de todos. Não havendo 104 

outros assuntos, a reunião foi finalizada às trezes horas e cinquenta e seis minutos. 105 
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