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ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia oito de novembro de 2017 teve início a 75ª reunião ordinária do Comitê da 2 

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

Monlevade/MG. O presidente do CBH-Piracicaba, Sr. Flamínio Guerra, agradeceu a 4 

presença de todos, iniciando a reunião com a execução do hino nacional. 5 

Prosseguindo foi passada a palavra para o Sr. Paganini, relatando a participação do 6 

CBH-Piracicaba na diretoria do CBH-Doce, através do presidente Flamínio Guerra. O 7 

Sr. Paganini explicou a importância desta representatividade, tendo o Flamínio 8 

Guerra como vice-presidente do CBH-Doce. Dando prosseguimento a apreciação da 9 

ata da 74ª Reunião Ordinária. Não havendo manifestação contraria o documento foi 10 

aprovado pela plenária. Na sequência foi iniciado o segundo ponto em pauta, relato 11 

sobre a viagem à Mariana aos locais afetados pelo rompimento da barragem. O Sr. 12 

Flamínio Guerra informou à plenária que a Fundação Renova convidou a diretoria do 13 

CBH-Piracicaba para visitar a região do alto curso dos formadores do Rio Doce que 14 

foram atingidas pelo rejeito da Barragem de Fundão. O Sr. Flamínio Guerra explicou 15 

que houve críticas por parte dos representantes dos comitês, porque foi mostrado 16 

apenas parte do que a Fundação vem realizando, “Apresentação das ações 17 

ambientais e agropecuária no território 1”. Segundo o Sr. Flamínio seria importante 18 

que nos fosse relatado o andamento de outros ou de todos os programas. O Sr. 19 

Flamínio Guerra apresentou à plenária o relatório elaborado pela equipes dos 20 

comitês que estiram presentes. O Sr. Luiz Cláudio questionou alguns pontos da 21 

conclusão do relatório. Sr. Paganini solicitou que a conclusão seja revisada e o seu 22 

conteúdo seja focado na visita, pois está confusa. O Sr. Flamínio Guerra informou qe 23 

irá passar os questionamentos e providenciar as alterações solicitadas. Na 24 

sequência, o Sr. Otavio, presidente da CTPP, falou sobre o próximo ponto em pauta, 25 

Informes sobre a reunião da CTPP, realizada no dia 07 de novembro de 2017. O Sr. 26 

Otavio falou que estiveram presentes, representantes da FUNEC, empresa 27 

vencedora no certame, para realizar o diagnostico da Bacia. Foi informado as 28 

tecnologias que serão utilizadas e sobre as interversões nas propriedades. Na 29 

sequência o Sr. Flamínio Guerra, passou para o próximo ponto em pauta, informes 30 

sobre o processo eleitoral do CBH-Doce. O Sr. Flamínio Guerra falou os nomes dos 31 
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componentes da chapa vencedora no processo eleitoral do CBH-Doce, informando 32 

que a mesma foi eleita por aclamação. Não havendo mais assuntos em discussão, o 33 

Sr. Jorge agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às treze horas e 34 

nove minutos.  35 
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