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ATA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia doze de setembro de 2017 teve início a 74ª reunião ordinária do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da AMEPI, em João Monlevade/MG. O 1º 3 

secretário do CBH-Piracicaba, Jorge Martins, agradeceu a presença de todos passando a 4 

palavra para o presidente Flamínio Guerra. O Sr. Jorge iniciou a reunião apresentando à 5 

plenária os assuntos discutidos durante a reunião da diretoria do CBH com o IBIO, que 6 

ocorreu no dia 01/09/2017 em Ipatinga/MG. O Sr. Paganini informou que encontra aberto o 7 

processo eleitoral do CBH-Doce, solicitando os membros que participem do processo eleitoral 8 

do CBH-Doce, tendo em vista a importância da representatividade do CBH-Piracicaba no 9 

comitê do Doce. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. Flamínio informou à plenária que já 10 

foi licitado a empresa que executará o diagnostico dos programas do Rio Rivo, sendo a 11 

FUNEC a empresa vencedora do certame. Em seguida foi feita a apreciação da ata da 73ª 12 

Reunião Ordinária. O documento foi aprovado pela plenária. A Sra. Cynthia, analista de 13 

programas do IBIO, falou sobre o andamento do Edital de Chamamento Público, informando 14 

que o processo de licitação dos programas P.41 (Programa de universalização do saneamento) 15 

e P.11 (Programa de Esgoto) encontra aberto para inscrições dos municípios. Foi explicado 16 

pela Sra. Cynthia as etapas, estratégias e critérios de priorização que serão utilizadas na 17 

implementação dos programas. Dando prosseguimento, a Sra. Cynthia relatou à plenária sobre 18 

o andamento da implantação do Rio Vivo na bacia do Piracicaba. Informou que foram feitos 19 

três lotes com cota de 150 propriedades por municípios, sendo a FUNEC a empresa vencedora 20 

do certame para executar o diagnostico das propriedades. Na sequencia foi passado para o 21 

próximo ponto em pauta, apresentação e aprovação das Deliberações Normativas 41 e 42 que 22 

cria e compõe o grupo de trabalho sobre Turbidez da água na bacia do rio Piracicaba. O Sr. 23 

José Ângelo Paganini, vice-presidente do comitê, explicou a importância da existência do 24 

Grupo de trabalho para tratar da qualidade da água no rio Piracicaba. Os documentos foram 25 

renomeados para Deliberação 01/2017 e Deliberação 02/2017. O Sr. Paganini fez a leitura dos 26 

documentos para a plenária. Foram deliberados os integrantes que irão compor o grupo de 27 

trabalho, sendo: Fundação Relictos de Apoio ao Parque Florestal Estadual do Rio Doce MG, 28 

representado pelo Sr. José Ângelo Paganini; Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira, 29 

representado pelo Sr. Jorge Martins Borges; Samarco Mineração S.A, representado pelo Sr. 30 
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Paulo Sergio Machado Ribeiro Filho; Vale S.A, representado pelo Sr. Luiz Claudio de Castro 31 

Figueiredo; Celulose Nipo Brasileira S.A., representado pelo Sr. Sebastião Tomás Carvalho; 32 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado pelo Sr. Leonardo de Castro 33 

Maia; Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representado pelo Sra. Regina Pimenta 34 

Assunção; Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Instituto de Auto 35 

Desenvolvimento, Fundação Estadual do Meio Ambiente e Subsecretaria de Fiscalização 36 

Ambiental da SEMAD, com representação a definir. O Sr. Luiz Claudio, representante da 37 

Vale, falou da importância da criação deste grupo de trabalho, sugerido a alteração do nome 38 

Grupo de trabalho da Turbidez do Rio Piracicaba para Grupo de Trabalho sobre qualidade da 39 

água na bacia do rio Piracicaba. O Sr. Luiz Claudio recomendou que o item II do artigo 4º seja 40 

discutido melhor no Grupo de trabalho, tendo em vista que este item refere a enquadramentos. 41 

Os documentos foram aprovados com as alterações. Dando continuidade a reunião, o Sr. 42 

Flamínio falou sobre o processo eleitoral do CBH-Piracicaba e CBH-Doce, e informou que 43 

será colocada para a próxima plenária a leitura da carta redigida durante o Fórum Mineiro de 44 

Comitês de Bacia Hidrográficas. Dando prosseguimento, foi passado para o próximo ponto em 45 

pauta, apresentação sobre o monitoramento e qualidade da água na Bacia do Piracicaba pela 46 

Fundação Renova. A representante da Fundação Renova fez um breve relato sobre o 47 

monitoramento e qualidade da água na bacia do Piracicaba. A plenária do CBH perguntou 48 

sobre a gestão das informações colhidas nos pontos de captações. Dando prosseguimento a 49 

reunião, o Sr. Dartison fez a apresentação do projeto captação e preservação de nascente. Não 50 

havendo mais assuntos em discussão, o Sr. Jorge agradeceu a presença de todos e a reunião foi 51 

encerrada às treze horas e nove minutos.  52 
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