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ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia vinte e três de novembro teve início a 70ª reunião ordinária do Comitê da 2 

Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da AMEPI, em João 3 

Monlevade/MG, com a execução do Hino Nacional. O 1º secretário do CBH-4 

Piracicaba, Jorge Martins, agradeceu a presença de todos na reunião, passando a 5 

palavra ao vice-secretário do comitê, Vinicius Perdigão, que fez algumas 6 

considerações. Dando prosseguimento à reuniãofoi dada a palavra ao presidente do 7 

CBH-Piracicaba, Flamínio Guerra Guimarães, que repassou alguns informes, entre 8 

eles os ofícios enviados a Subsecretária de Fiscalização Ambiental e o FEAM, 9 

solicitando esclarecimento sobre o aumento excessivo da turbidez da água no Rio 10 

Piracicaba. O Sr. Flamínio informou aos membros os pontos de pautas discutidos 11 

durantes as reuniões da CTIL e CTPP, ocorridas no dia 22/11. Foi verificado pelo Sr. 12 

Vinicius Perdigão que houve quórum. O Sr. Jorge perguntou ao Sr. Fabiano, diretor 13 

técnico do IBIO AGB-DOCE, sobre os equipamentos de informática. O Sr. Fabiano 14 

informou que a durante a auditoria da ANA foi informado que os equipamentos 15 

deverão ser licitados por preço unitário, e com isso deverão ser feitos novos 16 

orçamentos. Aliado a isso, a Agência recebe um recurso adicional que é justamente 17 

para a aquisição destes equipamentos e manutenção dos estagiários, porém alguns 18 

comitês extrapolaram o recurso destinado para o fortalecimento dos comitês (P61), 19 

utilizando o recurso adicional para custear as despesas com transportes e diárias. 20 

Diante disso, a Agência achou mais prudente fazer uma licitação conjunta, a fim de 21 

contemplar os dez comitês. O Sr. Fabiano mostrou aos presentes uma apresentação 22 

com a situação financeira atual do comitê. O Sr. Jorge deu inicio ao primeiro ponto 23 

em pauta: aprovação da ata da 69ª Reunião Ordinária. O documento foi aprovado 24 

por unanimidade. Dando sequência, o Sr. Flamínio deu inicio ao próximo ponto em 25 

pauta, informações do encontro de integração dos Comitês em Caratinga.  O Sr. 26 

Flamínio falou sobre a sua participação no evento. O Sr. Chafith pediu a palavra, 27 

expondo aos presentes a sua opinião sobre o evento. O mesmo questionou que 28 

deveria ser enviado um manifesto sobre o evento aos demais membros e criticou a 29 

falta de participação de representantes dos governos de Minas Gerais e do Espirito 30 

Santo e da ANA (Agência Nacional de Águas). O Sr. Chafith informou que foi 31 

solicitado à diretoria do CBH-Piracicaba o envio de um ofício ao CBH-Doce, para que 32 

ocorra Reunião Ordinária do Comitê em dezembro. O Sr. Jorge deu inicio ao próximo 33 

ponto em pauta: discussão do questionário de avaliação da entidade equiparada para 34 

Agência de Bacia. O Sr. Flamínio informou que a avaliação foi enviada para o e-mail 35 

de todos os membros dos comitês da Bacia do Doce, sendo este um pré-requisito 36 

para avaliação da Agência. O Sr. Flamínio informou que devido à falta de repasses 37 

pelo IGAM o ano de 2016 foi um ano atípico para o Comitê, e isso impediu que a 38 

agência executasse alguns programas já planejados para a Bacia. O Sr. Flamínio 39 

falou da importância do preenchimento desta avaliação por parte dos membros, 40 

sendo o questionário um importante instrumento para avaliação das ações da 41 

Agência e para solicitação ao IGAM de repasse ainda pendente dos valores 42 

arrecadados com a cobrança. O Sr. Eneilsom Leite, representante do EMATER de 43 

Bela Vista de Minas, questionou a ausência de representantes do IGAM nas reuniões 44 

plenárias do Comitê, momento este que a instituição deveria estar presente para 45 
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responder os questionamentos da plenária. O Sr. Eneilson falou ser difícil avaliar a 46 

Agência neste momento, tendo em vista a falta de repasse do IGAM para que a 47 

mesma possa se manter e realizar os projetos propostos. O Sr. Otávio, representante 48 

do Espaço Vital, sugeriu ao Comitê que seja enviado ao IGAM um ofício, solicitando 49 

resposta sobre o atraso no repasse das parcelas e sobre a possível data do 50 

pagamento das mesmas. O Sr. Jorge fez a leitura e discussão do questionário 51 

juntamente com a plenária. Foi proposto pela plenária o envio de um ofício à Diretora 52 

Geral do IGAM, assinado por todos os presidentes de Comitês integrantes  da Bacia 53 

do Rio Doce, solicitando a definição de uma data para os repasses dos 7,5%, 54 

destinado à manutenção da agência e dos 92,5%, para fortalecimento dos comitês. A 55 

Sr. Luciana  mostrou-se favorável ao ofício, solicitando que seja feito, pelos Comitês 56 

um relatório independente, no qual seja possível  avaliar a situação financeira de 57 

cada Comitê. O Sr. Flamínio informou que a relação do IBIO com o CBH-Piracicaba é 58 

satisfatória no atendimentoàs demandas do Comitê, pois as contratações feitas pela 59 

Agência no ano de 2016, possibilitaram que a Secretaria Executiva da Agência 60 

disponibilizasse ao Comitê, em Governador Valadares, uma funcionária para atender 61 

às suas principais demandas e um estagiário, lotado na sede do CBH-Piracicaba, 62 

como apoio nas atividades da Secretaria Executiva. O Sr. Otávio disse que a 63 

avaliação do IBIO está interligada com as ações do IGAM, sendo a Agência 64 

dependente dos recursos repassados pela instituição, tendo sido prejudicada este 65 

ano ,em sua avaliação, devido à falta de repasses por parte do IGAM. O Sr. Chafith 66 

mostrou-se crítico com o questionário, mas falou que este instrumento ainda se faz 67 

necessário, solicitando ao plenário que no ano de 2017 seja realizado um seminário 68 

onde se possa discutir e avaliar a Agência, a ANA o IGAM. Dando Prosseguimento a 69 

reunião, o Sr. Jorge deu inicio ao próximo ponto em pauta, apresentação dos 70 

programas hidroambientais. A Sra. Cynthia, analista de programas do IBIO AGB-71 

DOCE, fez uma apresentação dos programas hidroambientais desenvolvidos na 72 

bacia. A mobilização na área de educação ambiental mostrou-se um item importante 73 

no desenvolvimento do programa, sendo necessário que se faça um trabalho 74 

interligado com as instituições de ensino da região e com os produtores rurais. A Sra 75 

Cynthia informou que serão escolhidos três municípios (sendo uma propriedade rural 76 

por município), para serem implantados os programas piloto. A ideia da implantação 77 

dos programas pilotoem determinadas propriedades dará visibilidade ao Comitê e 78 

aos programas, sendo um espaço de visitação da comunidade. A princípio ficou 79 

definido que será escolhida uma propriedade do alto, uma do médio e uma do baixo 80 

Piracicaba. O Sr. Jorge sugeriu que uma das cidades escolhidas seja a cidade de 81 

Itabira, tendo em vista que o Instituto Espinhaço desenvolverá um plantio de mudas 82 

nas propriedades rurais do município, sendo este evento uma ótima oportunidade 83 

para integração dos dois programas. O Sr. Fabiano, Diretor técnico do IBIO AGB-84 

DOCE, explicou que isso foi discutido na reunião da CTPP e, a princípio, foi pensado 85 

que um dos locais a ser instalado um programa piloto será realmente na cidade de 86 

Itabira, mais precisamente na região do Candidópolis. O Sr. Flamínio informou que 87 

estão sendo levantados os nomes dos novos prefeitos eleitos, para que seja enviado 88 

aos mesmos um ofício informando os compromissos assumidos pelo município na 89 

execução dos PMSB (Planos Municipais de Saneamentos Básicos) e dos demais 90 
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programas hidroambientais, elaborados pelo Comitê. O Sr. Flamínio informou que na 91 

próxima reunião da CTPP serão convidados para participar representantes da 92 

EMATER, IEF, AMEPI e superintendência Estadual de ensino, para que seja firmada 93 

uma parceria entre o Comitê e estas instituições. O Sr. Jorge solicitou a Sra Cynthia 94 

que seja feito um cronograma para acompanhamento da implementação dos 95 

programas hidroambientais, para ser apresentado nas próximas reuniões plenárias. 96 

O Sr. Jorge convidou o Sr. Fabiano para apresentar uma planilha com os valores que 97 

devem ser repassados à Agência pelo IGAM. O Sr. Fabiano informou que o repasse 98 

do IGAM está com atraso de quatro parcelas de 2015 e quatro parcelas de 2016. 99 

Dando continuidade à reunião foi passado para o próximo ponto em pauta, 100 

aprovação da minuta do novo regimento interno do CBH-Piracicaba. O Srs. Eneilsom 101 

e Chafith fizeram um relado sobre o que foi definido e alterado no regimento interno 102 

durante as reuniões da CTIL. A minuta do novo regimento interno foi aprovada pela 103 

plenária. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Sr. Flaminio agradeceu a 104 

presença de todos, tendo a reunião encerrada às treze horas e vinte minutos.  105 

 106 

 107 

 108 

 109 

                            110 
                                                                                    111 

Flamínio Guerra Guimarães 
Presidente 

Jorge Martins Borges 
1º Secretário 

 112 

 113 


