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ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia oito de fevereiro de 2017 teve início a 71ª reunião ordinária do Comitê da 2 

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

Monlevade/MG. O 1º secretário do CBH-Piracicaba, Jorge Martins, deu inicio a 4 

primeiro ponto em pauta, a aprovação da ata da 70º Reunião Ordinária. O 5 

documento foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, o Sr. Eduardo 6 

Figueiredo, Diretor presidente do IBIO, deu inicio ao próximo ponto em pauta, 7 

apresentação da estrutura e funcionamento do IBIO. O Sr. Eduardo Figueiredo fez 8 

uma apresentação sobre a estrutura do IBIO e falou sobre o contrato de gestão do 9 

IGAM com o IBIO e apresentou os avanços e as dificuldades encontradas ao longo 10 

do trabalho do IBIO como agência de Bacia dos CBHs pertencentes ao Rio Doce. O 11 

Sr. Eduardo Figueiredo propôs a criação de uma moção de apoio ao IBIO, visando 12 

aumentar a capacidade de mobilização, engajamento e estratégias de captação de 13 

recursos para os CBHs. A criação da moção foi aprovada pela plenária. O Sr. Luiz 14 

Cláudio, representante da Vale, solicitou a criação no CBH-Piracicaba de um grupo 15 

de acompanhamento do contrato de gestão do IGAM. O Sr. Luiz Claudio comentou 16 

da importância da gestão integrada dos CBHs e do aprimoramento da relação dos 17 

Comitês com a agência, mesmo diante das dificuldades e embates exigentes, tendo 18 

em vistas que todos têm os mesmos objetivos.  O Sr. Eduardo falou à plenária que 19 

uma das exigências do IBIO ao IGAM para a renovação do contrato de gestão é a 20 

criação de um grupo de acompanhamento do contrato de Gestão. O Sr. Eduardo 21 

solicitou que seja criada uma câmara técnica no CBH-Piracicaba para 22 

acompanhamento do contrato de gestão do IBIO com IGAM. O Sr. Eduardo 23 

apresentou a Sra. Narliane, assessora de comunicação do IBIO, a qual terá a função 24 

de mobilização e engajamento junto aos comitês. O Sr. Chafith reclamou a falta de 25 

presença do órgão gestor (IGAM) nas reuniões e comentou que o IBIO deveria ter 26 

sido mais duro com o IGAM no que refere as analises das prestações de contas, e 27 

que este processo de análise de documentação da agência junto ao IGAM está 28 

ocasionando um desgaste dos Comitês com a agência. O Sr. Chafith elogiou que a 29 

agência está mais estruturada com a contratação de novos funcionários, porém os 30 
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comitês ainda encontram dificuldades no que refere à execução de programas na 31 

Bacia. O Sr. Vinicius perdigão, representante da EMATER, falou que a Bacia do 32 

Piracicaba é o maior arrecadador dentro da Bacia do Doce e que entende a 33 

necessidade da unificação dos recursos entre todos os Comitês, porém não deve ser 34 

esquecido que o passivo ambiental da Bacia do Rio Piracicaba ainda é muito grande. 35 

Dando prosseguimento, foi passado para o próximo ponto em pauta, aprovação do 36 

orçamento do IBIO. O Sr. Miqueias, analista financeiro do IBIO, fez uma 37 

apresentação sucinta do orçamento anual de 2017 da agência.  O Sr. Miqueias 38 

explicou que está previsto no novo contrato do IBIO com o IGAM a aprovação do 39 

orçamento anual da agência delegatória junto a plenárias dos Comitês.  O Sr. 40 

Miqueias informou que este orçamento é uma previsão dos gastos. Após a 41 

apresentação o Sr. Miqueias apresentou a plenária a Deliberação Normativa que 42 

aprova o orçamento apresentado. O documento foi aprovado pela plenária. O Sr. 43 

Luiz Claudio, representante da Vale, iniciou o próximo ponto da pauta, discussão da 44 

situação dos repasses da cobrança. O Sr. Luiz Claudio, apresentou duas planilhas 45 

para a plenária que mostra a atual situação dos repasses da cobrança feita pelo 46 

IGAM e ANA. O Sr. Luiz Claudio, falou que os usuários estão fazendo os 47 

pagamentos pelo uso da água na Bacia e o Estado de Minas Gerais não está 48 

realizando o repasse dos 92,5% para agência desde o quarto trimestre de 2015. O 49 

Sr. Luiz Claudio falou que irá convocar os usuários, a diretoria do Comitê e as 50 

prefeituras da Bacia do Piracicaba para discutir sobre a demora dos repasses para a 51 

agência. Dando prosseguimento, a Sra. Cynthia, analista de projetos do IBIO, 52 

apresentou à plenária as decisões tomadas durante a reunião da CTPP, realizada no 53 

dia 07/02/17, sobre a elaboração e execução dos programas (P.12) – (P.42) – (P.52). 54 

A Sra. Cynthia apresentou o resultado final do edital de chamamento e as etapas e 55 

conteúdos dos produtos do termo de referencia. A Sra. Cynthia explicou 56 

detalhadamente os sete produtos e falou à plenária que o prazo para execução é de 57 

sete meses. A Sra. Cynthia mostrou os valores iniciais para execução dos programas 58 

e explicou que os produtos foram divididos em lotes, tendo em vista que o projeto é 59 

muito abrangente, o que proporcionará a execução dos projetos ao mesmo tempo 60 
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com um número maior de empresas atuando. Foi explicado à plenária que o 61 

diagnóstico será feito para todas as intervenções necessárias nos imóveis, o que 62 

resultará em projetos mais específicos, ou seja, de acordo com a realidade do lugar. 63 

A Sra. Cynthia juntamente com a CTPP, propôs a plenária à limitação de 150 cotas 64 

para cada município independente dos valores estimados e informados pelos 65 

representantes das prefeituras. A plenária aprovou o valor estipulado de cota para 66 

cada município. A Sra. Cynthia aproveitou a oportunidade e informou a plenária que 67 

as datas para o 2º Seminário de Saneamento e 1º Seminário de Educação 68 

Ambiental. O 2º Seminário de Saneamento será em março/2017 na cidade de Itabira 69 

e o 1º Seminário de Educação Ambiental será em abril/2017 em Ipatinga.  O Sr. 70 

Flamínio informou que o 2º Seminário de Saneamento será realizado em dois dias, 71 

sendo o primeiro dia um momento mais político, como a participação dos prefeitos, 72 

FUNASA, universidades e demais órgãos ligados aos recursos hídricos. O Sr. Jorge 73 

colou em votação o termo de referência dos programas hidroambientais. O 74 

documento foi aprovado por unanimidade pela plenária. Dando prosseguimento, foi 75 

feita uma apresentação do Instituto Espinhaço com o tema Semeando Florestas 76 

Colhendo Águas na Serra do Espinhaço, que tem como objetivo plantar 30 milhões 77 

de mudas de árvores de diversas espécies em 20 mil hectares até dezembro 2018 e 78 

recuperação de nascentes. O Sr. Jorge agradeceu a presença dos representantes do 79 

Instituto Espinhaço e agendou uma visita da diretoria do Comitê ao Instituto 80 

Espinhaço. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, o Sr. Flamínio 81 

agradeceu a presença de todos, tendo a reunião encerrada às treze horas e quinze 82 

minutos.  83 
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