
 
 

Ata aprovada durante reunião do CBH-Piracicaba realizada no dia 18/09/2018 

ATA DA 77ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia 14 de junho de 2018, teve início a 77ª reunião ordinária do Comitê da Bacia 2 

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

secretário executivo do CBH-Piracicaba, Sr. Jorge Borges, agradeceu a presença de todos, 4 

iniciando a reunião com a execução do hino nacional. Posteriormente o Sr. Jorge falou da 5 

dificuldade dos comitês e da agência de bacia, IBIO, junto ao Estado de Minas Gerais no que 6 

diz respeito ao repasse dos valores da cobrança. Prosseguindo foi passada a palavra para o Sr. 7 

Paganini, informando aos membros presentes sobre a nomeação da nova plenária do CBH-8 

Piracicaba no diário oficial do Estado de Minas Gerais. O Sr. Paganini fez um breve relato da 9 

situação da agência quanto aos repasses da ANA e do IGAM. O Sr. Paganini informou que 10 

está sendo montado um grupo de trabalho para discutir a desmobilização da agência, tendo em 11 

vista que a mesma não está conseguindo ser manter por causa dos atrasos de repasse do 7,5 12 

por parte do Igam. O representante do comitê no Grupo de trabalho será o Sr. Jorge, secretario 13 

executivo do comitê. Dando prosseguimento, o Sr. Flamínio Guerra, presidente do comitê, fez 14 

uma breve descrição sobre a reunião Ordinária do CBH-Doce, realizada no dia 12/06/18. O Sr. 15 

Flamínio informou que dentre os assuntos tratados na mesma está a possível desmobilização 16 

da agência e também as alterações dos mecanismos e valores da cobrança pelo CBH-Doce. O 17 

Sr. Luiz Cláudio, representante da Vale, comunicou sobre os novos parâmetros e valores da 18 

cobrança pelo CBH-Doce. O Sr. Paganini iniciou o próximo ponto, informe sobre relatório de 19 

acompanhamento contrato de gestão. O Sr. Paganini informou que foi criado um grupo de 20 

acompanhamento do contato de gestão no âmbito do CBH-Doce, no qual possui representação 21 

de todos os CBHs. A diretoria do CBH-Piracicaba entendeu que tendo em vista que o comitê 22 

da bacia do Piracicaba é um dos comitês que possui maior índice de arrecadação deveria ter 23 

um grupo próprio. O Sr. Paganini fez uma breve apresentação dos valores contingenciados 24 

pelo Estado de Minas e informou os valores da cobrança que foram aplicados na bacia. O Sr. 25 

Paganini informou que ocorrerá uma desmobilização da equipe do Ibio, tendo em vistas que a 26 

agência não possui recursos para se manter, caso não ocorra o repasses dos recursos do 7,5% 27 

contingenciados pelo governo do estado de Minas Gerais. O Sr. Flamínio Guerra, apresentou à 28 

plenária a apresentação feita pelo Sr. Eduardo Figueiredo, diretor presidente do IBIO, na 29 

reunião do CBH-Doce. A apresentação mostra a atual situação financeira da agência, as 30 
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parcelas atrasadas e os meses para as possíveis desmobilizações. Foi mostrado os dois cenários 31 

que deverão ser escolhidos pelos comitês. O Sr. Flamínio guerra, presidente, informou que 32 

prefere o cenário que prioriza o setor de programas e projetos, tendo em vista a necessidade da 33 

continuidade do Rio Vivo. O Sr. Jorge perguntou como será a escolha do cenário. O Sr. 34 

Flamínio informou que será feito através de um grupo de trabalho, que constará com a 35 

presença de todos de um representante de cada comitê. Na sequência, foi passado para os 36 

informes gerais. O Sr. Luiz Claudio falou sobre o grupo de trabalho da qualidade da água, 37 

fazendo um breve relado dos objetivos deste grupo de trabalho. Foi deliberado que seja 38 

estendido o prazo para entrega do relatório deste grupo de trabalho. Não havendo mais 39 

assuntos em discussão, o Sr. Jorge agradeceu a presença de todos e a reunião foi encerrada às 40 

treze horas.  41 
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