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ATA DA 72ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia vinte e três de maio de 2017 teve início a 72ª 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, agradeceu a 4 

presença de todos e justificou a ausência do presidente Flamínio Guerra na reunião. 5 

O Sr. Jorge deu início ao primeiro ponto em pauta, a aprovação da ata da 71º 6 

Reunião Ordinária. O documento foi aprovado por unanimidade. Dando sequência, o 7 

Sr. Jorge deu inicio ao próximo ponto em pauta, os informes sobre o 2º Seminário de 8 

Saneamento e o 1º Seminário de Educação Ambiental, promovidos pelo CBH. A Sra. 9 

Cynthia Andrade, analista de programas e projetos do IBIO, explicou à plenária que 10 

este assunto será apresentado juntamente com o ponto de pauta referente aos 11 

informes sobre os Programas e Projetos. O Sr. Chafith, representante da sociedade 12 

civil, solicitou o relatório e as gravações dos Seminários realizados pelo CBH-13 

Piracicaba. A Sra. Cynthia informou que o relatório está em fase de elaboração pela 14 

moderadora dos eventos. Quanto à gravação, a auxiliar administrativo do IBIO, Taísa 15 

Gonçalves, informou que os eventos não foram gravados. Em seguida, o Sr. Chafith 16 

questionou a demora das prefeituras na execução dos planos de saneamento, tendo 17 

em vista que o comitê alocou uma grande quantia financeira para elaboração dos 18 

PMSBs. Em sua fala, ele destacou que é papel do comitê acompanhar e ajudar os 19 

municípios na execução dos planos. Dando sequência à reunião, o Sr. Jorge passou 20 

para o terceiro ponto em pauta, o envio à CTIL da moção de apoio ao IBIO e situação 21 

dos repasses do IGAM.  O Sr. Paganini informou à plenária os valores e quantidade 22 

de parcelas atrasadas do IGAM para com a agência (92,5%), referente à cobrança 23 

pelo uso da água. O Sr. Paganini explicou à plenária que a diretoria do Comitê se 24 

reuniu e achou prudente que a moção seja avaliada pela Câmara Técnica 25 

Institucional e Legal (CTIL) antes de ser deliberada. Dando sequência à reunião, o 26 

Sr. Paganini apresentou o relatório de fiscalização 55/2017, do Núcleo de 27 

Fiscalização do Ministério Público enviado ao CBH-Piracicaba. Ele destacou que a 28 

fiscalização teve origem numa representação que o comitê e a Cenibra fizeram ao 29 

MP referente à alteração de turbidez medida em Santa Rita Durão. Explicou que 30 
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tendo sido citadas a Vale e a Samarco no referido relatório foram convidadas a se 31 

posicionar na reunião. A Sra. Camila Pantuzza, representante da Vale, fez duas 32 

apresentações sobre os controles ambientais e monitoramentos hídricos utilizados 33 

pela empresa. O Sr. Paulo Machado, funcionário da empresa Samarco Mineradora, 34 

apresentou os monitoramentos hídricos feitos pela empresa. Após as explanações, 35 

foi proposto por um membro do comitê que seja feito o monitoramento continuo do 36 

Rio Piracicaba. O Sr. Paganini sugeriu a criação de um grupo de trabalho para 37 

monitorar a turbidez da água no rio Piracicaba, sendo que este GT deverá contar 38 

com a participação das empresas Vale e Samarco, IGAM, IBIO e demais 39 

interessados. Os membros deverão manifestar interesse em compor o GT por e-mail 40 

até o dia 02/06/2017. Prosseguindo a reunião, o Sr. Jorge passou para o próximo 41 

ponto em pauta, a indicação de três nomes para participar da CTI do CBH-Doce. 42 

Foram indicados para compor a CTI do CBH-Doce o Sr. Iusifith Chafith, 43 

representante da Sociedade Civil; Daniella Cristina Batista, representante dos 44 

usuários e Francisco Couto, representante do Poder Público. Em relação à indicação 45 

dos membros para compor o grupo unificado com os demais comitês que irá 46 

acompanhar o Contrato de Gestão (IGAM X IBIO), o Sr. Paganini sugeriu que o tema 47 

seja discutido previamente na CTIL. Foi aprovado pela plenária que a indicação 48 

ocorra após análise da CTIL e que seja criado também um grupo de trabalho 49 

específico do CBH-Piracicaba para acompanhar o Contrato de gestão (IGAM X IBIO) 50 

no âmbito do comitê. A Sra. Maria de Lourdes, representante do IGAM, apresentou à 51 

plenária alguns informes sobre o processo eleitoral. Ela explicou a importância da 52 

participação dos segmentos no processo eleitoral e informou à plenária o 53 

cronograma do mesmo. Dando sequência a reunião, a Sra. Cynthia apresentou à 54 

plenária alguns informes sobre o andamento dos programas e projetos e falou sobre 55 

os seminários de Saneamento e Educação Ambiental. A Sra. Cynthia apresentou o 56 

resultado final do edital de chamamento dos Programas P12, P42 e P52, bem como 57 

as etapas e conteúdo dos produtos do termo de referência. Explicou, 58 

detalhadamente, os sete produtos e falou à plenária que o prazo para execução é de 59 

sete meses. Em sua fala, a analista do IBIO também mostrou os valores iniciais para 60 
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execução dos programas e explicou que os produtos foram divididos em lotes, 61 

devido à amplitude do projeto. A divisão permitirá a execução dos projetos ao mesmo 62 

tempo, com um número maior de empresas atuando. Foi explicado à plenária que o 63 

diagnóstico será feito para todas as intervenções necessárias nos imóveis, o que 64 

resultará em projetos mais específicos, ou seja, de acordo com a realidade do lugar. 65 

A Sra. Cynthia informou que na última reunião foi aprovada pela plenária a limitação 66 

de 150 cotas para cada município, independente dos valores estimados e informados 67 

pelos representantes das prefeituras. Em seguida o Sr. Jorge colocou o termo de 68 

referência e o orçamento para aprovação, sendo referendado pela plenária mais uma 69 

vez. Prosseguindo para o último ponto em pauta, o Sr. Jorge passou a palavra para o 70 

Sr. Thalles, representante do projeto nascente de João Monlevade. O Sr. Thalles 71 

apresentou à plenária as ações que estão sendo executadas nas nascentes da 72 

cidade de João Monlevade. Não havendo mais assuntos em discussão, o Sr. Jorge 73 

agradeceu a presença de todos. A reunião foi encerrada às treze horas e vinte e dois 74 

minutos.  75 
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