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 ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia vinte e cinco de julho de 2017 teve início a 73ª 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 passando a palavra para o presidente Flamínio Guerra. O Sr. 5 

Paganini iniciou a reunião apresentando à plenária os valores arrecadados na Bacia 6 

do Piracicaba, através da cobrança pelo uso da água, por meio da ANA e IGAM. O 7 

Sr. Paganini informou os valores que são repassados por cada comitê para 8 

manutenção da agência. O Sr. Paganini falou que o CBH-Piracicaba desembolsa 9 

55% dos recursos reparados para manutenção da agência. Dando prosseguimento a 10 

reunião, a Sra. Cynthia, analista de programas do IBIO, falou sobre o andamento do 11 

Programa Rio Vivo dentro da Bacia (Recomposição de APPs e Nascentes, Controle 12 

de Atividades Geradoras de Sedimentos e Expansão do Saneamento Rural), sendo 13 

informado à plenária que a primeira etapa já foi contratada e que a segunda encontra 14 

com processo de licitação aberta. Por falta de quórum até o presente momento foi 15 

passado para penúltimo ponto de pauta. A apresentação sobre os trabalhos da 16 

Fundação Renova na região da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. A Sra. Juliana, 17 

funcionaria da Fundação Renova, iniciou apresentando todo o histórico sobre o 18 

rompimento da barragem de Fundão. Em seguida, explicou a razão da criação, os 19 

eixos de atuação e o modelo de governança da Fundação Renova. Também 20 

informou sobre todos os projetos que foram e estão sendo realizados em prol das 21 

pessoas e dos ambientes afetados. Logo depois, falou sobre as ações desenvolvidas 22 

para recuperação do solo, do rio e o monitoramento da água, com a instalação de 16 23 

estações de monitoramento automáticas. Quanto à infraestrutura, falou sobre as 24 

obras que estão sendo executadas para contenção de rejeitos e dragagem das áreas 25 

afetadas.  O Sr. Jorge após constatar quórum na reunião deu início ao primeiro ponto 26 

em pauta, a aprovação da ata da 72º Reunião Ordinária. O documento foi aprovado 27 

por unanimidade. Dando sequência, o Sr. Jorge deu inicio ao próximo ponto em 28 

pauta, apresentação da Moção do IBIO. O Sr. Luiz Cláudio falou à plenária que as 29 

minutas de moção de apoio ao IBIO e a de solicitação de aprimoramento do 30 
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relacionamento do comitê com o órgão gestor e a regularização do repasse dos 31 

recursos da cobrança pelo uso da água junto ao IGAM, foram discutidas durante a 32 

reunião da CTIL. Durante a reunião a câmara técnica fez algumas alterações no 33 

documento, adequando com a realidade do Comitê. O Sr. Luiz Cláudio fez a leitura 34 

do parecer da câmara técnica, na qual aprovam as duas moções acima citadas. O Sr. 35 

Paganini questionou o impedimento do recebimento dos recursos do FHIDRO, para 36 

os comitês que possuem cobrança pelo uso da água. A Sra. Maria de Lourdes, 37 

representante do IGAM, tirou algumas dúvidas a respeito da lei do FHIDRO. O Sr. 38 

Chafith sugeriu à plenária que seja feita uma discussão junto a Assembleia 39 

Legislativa de Minas Gerais, a fim de mostrar a realidade dos comitês de Bacia junto 40 

à comissão de Meio Ambiente. As moções foram aprovadas pela plenária. Dando 41 

sequência, o Sr. Luiz Cláudio passou para o próximo ponto em pauta, Situação do 42 

Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (IGAM/IBIO). O Sr. Luiz Cláudio 43 

falou da importância da criação deste Grupo de Acompanhamento do Contrato de 44 

Gestão no âmbito do comitê, para acompanhar o contrato de gestão do IGAM com o 45 

IBIO. Este grupo será composto por todos os segmentos do CBH-Piracicaba. Ficou 46 

determinado que a composição será feita mediante indicação dos membros por 47 

segmento. Os segmentos irão reunir e enviar para e-mail do comitê o nome do 48 

representante. A deliberação Normativa foi aprovada pela plenária. A Sra. Juliana 49 

Vilela, analista administrativo do IBIO, informou que houve alteração da 50 

representante do poder público estadual na comissão eleitoral, sendo criada uma 51 

deliberação ad referendum assinada pelo presidente. Durante a plenária o Sr. Paulo 52 

Gomes Ferreira assumiu a vaga da sociedade civil na comissão eleitoral, tendo em 53 

vista que o Sr. Francisco Couto dos Santos Júnior, representa neste comitê dois 54 

segmentos. A Sra. Maria de Lourdes, representante do IGAM, passou para o próximo 55 

ponto de pauta. Ela apresentou à plenária alguns informes sobre o processo eleitoral, 56 

fazendo a leitura da tabela das instituições inscritas. Ela explicou a importância da 57 

participação dos segmentos no processo eleitoral e informou à plenária que 58 

acontecerá no dia primeiro de agosto a primeira reunião da comissão eleitoral deste 59 

comitê para abertura dos envelopes das instituições interessadas. Dando sequência 60 
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a reunião, foi passado para o próximo ponto em pauta, a deliberação sobre o P11 e 61 

P41 - Saneamento Básico. A analista de programas e projetos do IBIO, Cynthia 62 

Franco, informou à plenária sobre o processo de contratação das empresas que 63 

darão início à execução do Programa Rio Vivo, iniciativa que abrange os programas 64 

de Controle de Atividades Geradoras de Sedimentos (P12), Recomposição de 65 

Nascentes (P52) e Saneamento Rural (P42). Ela também apresentou ao colegiado a 66 

proposta para a execução dos programas de saneamento (P.11 e P.41), previstos no 67 

PIRH e PAP, explicando detalhadamente os objetivos destes dois programas. A Sra. 68 

Cynthia informou à plenária que estes programas somente irão comtemplar a 69 

elaboração dos projetos de sistemas de abastecimento de água e esgotamento 70 

sanitário, tendo em vista o ato custo para a execução dos mesmos. Foi exposto à 71 

plenária o edital de chamamento público e os critérios de hierarquização inicial para 72 

implementação dos programas no município. Foi proposto que o edital de 73 

chamamento do CBH-Piracicaba ocorra em conjunto com a do CBH-Doce, conforme 74 

estipulado no PAP, porem caso este não seja aprovado durante a plenária do CBH-75 

Doce, o CBH-Piracicaba fará a sua publicação independente. Foi colocado em 76 

votação as estratégias que serão utilizadas e os critérios de hierarquização. As 77 

sugestões expostas foram aprovadas pelos membros do comitê, exceto pela 78 

representante do município de Timóteo, quanto ao critério de hierarquização. Não 79 

havendo mais assuntos em discussão, o Sr. Jorge agradeceu a presença de todos e 80 

a reunião foi encerrada às treze horas e nove minutos.  81 
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