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ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia 09 de dezembro de 2021, às 14h00, teve início, de forma telepresencial, a 31ª 2 

Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. Dando 3 

início às atividades, o presidente Jorge Martins cumprimentou e agradeceu a todos os 4 

presentes destacando os principais assuntos que seriam discutidos na reunião. Na 5 

sequência, foi passada à verificação de quórum, o qual foi confirmado com o registro 6 

de 26 (vinte e seis) conselheiros com direito a voto presentes no momento da 7 

chamada. Prosseguindo à pauta, foi passada à aprovação da Ata da 30ª Reunião 8 

Extraordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2021. Considerando que o documento 9 

foi encaminhado previamente a todos os conselheiros, a leitura da Ata foi dispensada, 10 

e após votação nominal, foi aprovada com o registro de 23 (vinte e três) votos 11 

favoráveis e 02 (duas) abstenções. Em seguida foi passado aos informes sobre a 12 

Etapa 03 do processo de revisão do PIRH/Enquadramento. Para tanto, a analista da 13 

AGEDOCE, Juliana Vilela, contextualizou que a revisão do Plano Integrado de 14 

recursos hídricos está sendo elaborado pela empresa Engecorps, a partir de uma 15 

contratação firmada com a Agência Nacional de Águas (ANA) e sintetizou brevemente 16 

o cronograma e a dinâmica das etapas do processo, especialmente sobre a etapa 03 17 

referente ao diagnóstico. Esta etapa ocorreu de forma participativa, abrangendo os 18 

comitês, órgãos gestores e a sociedade, que trouxeram relevantes contribuições para 19 

este trabalho. Esclareceu também, que as atividades foram satisfatórias, dentro do 20 

que foi proposto, com contribuições qualitativas por parte dos atores envolvidos, no 21 

entanto, entende-se que é necessário um aprimoramento para as próximas etapas, 22 

especialmente com relação à mobilização, para ampliar o engajamento dos comitês e 23 

trazer outros atores locais para o processo. Finalizando a fala, fez um apelo aos 24 

conselheiros para que participem ativamente na próxima etapa, referente ao 25 

prognóstico, e agreguem outras pessoas do território para que contribuam com o 26 

processo. Em seguida, o presidente Jorge Martins fez uma observação com relação 27 

a baixa adesão dos conselheiros e a dinâmica cansativa das reuniões que também 28 

necessita ser revista. Na oportunidade, reforçou o chamamento para que os 29 

conselheiros se atentem para a próxima etapa, que deve ocorrer no mês de março, 30 

considerando que o conhecimento dos membros sobre a realidade da bacia é de 31 
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extrema importância para o processo. Em seguida o conselheiro José Ângelo 32 

Paganini, da Fundação Relictos, reforçou a importância da participação dos membros 33 

do Comitê e fez uma crítica ao método de mobilização utilizado, considerando que 34 

não foi eficiente em atrair o público necessário, em especial à sociedade como um 35 

todo. Finalizado o 3° item de pauta, foi passado aos informes sobre o andamento dos 36 

trabalhos da AGEDOCE. Primeiramente, a Sra. Juliana Vilela, falou sobre a 37 

finalização do processo de contratação da empresa, Prefácio, que ficará responsável 38 

pela elaboração e operacionalização do Plano de Comunicação, bem como o 39 

acompanhamento das atividades rotineiras da agência por meio da assessoria de 40 

imprensa e comunicação. A Prefácio é uma empresa com ampla experiência na área 41 

de recursos hídricos e atuou na bacia do rio Doce entre 2013 e 2018 assim como no 42 

Ceivap. O primeiro produto referente ao Plano de Trabalho já foi entregue para 43 

avaliação da agência e na sequência será realizada uma entrevista mais aprofundada, 44 

com alguns membros estratégicos, com o intuito de destacar, de forma individual, as 45 

especificidades de cada comitê para que a comunicação seja construída de forma 46 

integrada e eficiente, visando atender aos anseios dos comitês em relação à 47 

comunicação e extrair contribuições relevantes para a construção desse plano. Na 48 

oportunidade, também apresentou os funcionários da Prefácio que ficarão in loco, o 49 

Samuel e a Paula, e informou que os primeiros trabalhos de atualização dos sites e 50 

redes sociais já foi iniciado. Em complementação, o diretor presidente da AGEDOCE, 51 

André Marques, esclareceu que os Planos de Bacia serão elaborados conforme as 52 

características e demandas de cada comitê, com fases de diagnóstico e prognóstico, 53 

de forma a construir as ferramentas necessárias para atender às expectativas 54 

individuais de cada CBH. Na sequência apresentou um relatório atualizado, em 55 

números, sobre o andamento do Programa de Sistemas de Esgotamento Sanitário 56 

(P11), bem como, sobre a iniciativa Rio Vivo e o projeto de segurança hídrica dos 57 

mananciais de abastecimento, que contempla o Indicador 03 do Contrato de Gestão 58 

ANA n°34/2020. Apresentou também, as novas atualizações do SIGA, informando 59 

sobre o programa de capacitação continuada para utilização da plataforma, a 60 

apresentação sobre o SIGA na COP 26, a inserção de produtos referente ao Rio Vivo 61 

no módulo de publicações, e os novos módulos operacionais que iniciarão a fase de 62 

testes. Com relação às capacitações sobre o SIGA, complementou que o Vitor, técnico 63 
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de geoprocessamento da Codex, está disponível para novas capacitações a todos 64 

que se interessarem. Finalizada a apresentação, o presidente Jorge Martins 65 

demonstrou preocupação quanto ao acúmulo de recursos a serem reembolsados pelo 66 

Comitê e questionou sobre a viabilidade de execução dos projetos dentro do 67 

planejado. Em resposta, o Sr. André Marques esclareceu que para evitar o acúmulo 68 

de dinheiro, foi definida uma estratégia onde, primeiramente, o Comitê irá definir os 69 

critérios de hierarquização para a seleção dos municípios que serão contemplados 70 

pelo projeto de saneamento. Em seguida será aberto um edital de chamamento para 71 

a execução de obras de esgoto, e selecionados os municípios, será realizado um 72 

contrato de transferência via caixa. Dessa forma, a Agência fará o repasse do valor 73 

para os municípios contemplados, que ficarão responsáveis em realizar as licitações 74 

para a execução das obras, com o acompanhamento da entidade. Nos casos em que 75 

o município não possuir CND ou estiver inadimplente, a obra será executada pela 76 

Agência. Na sequência, o conselheiro Wilson Starling, do SINDIEXTRA, sugeriu a 77 

criação de uma comissão, formada pelo Comitê, para estar acompanhando e 78 

fiscalizando a execução dos projetos, para verificar se o desembolso está 79 

acontecendo corretamente e conforme o cronograma original. Em seguida, o 80 

conselheiro José Pedro, da Associação dos Engenheiros de João Monlevade, 81 

questionou se existe um sistema de Gestão à Vista com acesso liberado a todos os 82 

conselheiros e um sistema de acompanhamento das ações. A Sra. Juliana esclareceu 83 

que todas as informações são publicadas no site do Comitê e futuramente será 84 

disponibilizado o PAP online onde os conselheiros poderão estar acompanhando pari 85 

passu todas as ações. Na sequência, foi passada a leitura e votação da Deliberação 86 

Normativa ad referendum n° 64/2021 que aprova cenário para a implementação da 87 

iniciativa Rio Vivo no âmbito da Circunscrição Hidrográfica do Rio Piracicaba (CH 88 

DO2). Para apresentar sobre o tema, foi passada a palavra ao Alex Cardoso, 89 

engenheiro da Escola de Projetos da AGEDOCE, que realizou uma apresentação 90 

síntese sobre a inciativa Rio Vivo, que compreende a execução conjunta dos 91 

Programa de Controle das Atividades Geradoras de Sedimentos (P12), Programa de 92 

Recomposição de APP e Nascentes (P52) e Programa de Expansão do Saneamento 93 

Rural (P42). Foi apresentado também, um panorama do cenário estabelecido pelo 94 

Comitê, considerando as discussões realizadas no âmbito da Diretoria Executiva e da 95 
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CTPP do CBH-Piracicaba, para a implantação do Rio Vivo na bacia, bem como, as 96 

tecnologias que serão adotadas, o número de profissionais previstos para a execução 97 

dos projetos, as etapas do processo de implantação, os recursos alocados e os 98 

critérios para a definição dos municípios contemplados. Com base no cenário indicado 99 

pelo CBH-Piracicaba, estão previstas a execução de 400 sistemas individuais de 100 

esgotamento sanitário (P42) e 1.971 nascentes com cercamento (P52), contemplando 101 

os municípios de Mariana, Catas Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, São Gonçalo 102 

do Rio Abaixo, Rio Piracicaba, João Monlevade, São Domingos do Prata, Bela Vista 103 

de Minas, Nova Era, Itabira, Alvinópolis, Antônio Dias, Jaguaraçu, Marliéria, Timóteo, 104 

Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Bom Jesus do Amparo. Abrindo 105 

oportunidade para as perguntas, o conselheiro Wilson Starling trouxe, para 106 

conhecimento, uma situação em São Gonçalo do Rio Abaixo, onde o município 107 

efetuou pagamentos à produtores rurais para que estes realizassem o cercamento 108 

das nascentes, informando que o projeto não foi totalmente executado por falta de 109 

recurso. No entanto, o assessor da AGEDOCE, Fabiano Alves, esclareceu que o 110 

projeto prevê a contratação de empresas para fornecimento de mão de obra que 111 

estarão executando as intervenções, sendo então, uma metodologia diferente. O Sr. 112 

Wilson questionou também sobre a autorização dos proprietários dos imóveis. Em 113 

resposta, o Sr. Fabiano informou que já foram realizados diagnósticos com a adesão 114 

dos produtores na bacia do rio Piracicaba, no entanto, como o contrato com a empresa 115 

anterior foi encerrado antes da etapa de projetos, os engenheiros da Escola de 116 

Projetos da AGEDOCE farão a elaboração desses projetos baseados nos 117 

diagnósticos realizados. Além disso, também está prevista uma nova mobilização com 118 

os produtores a partir da contratação da mão de obra. Na sequência, o conselheiro 119 

Anderson Jesus, da Prefeitura Municipal de Mariana perguntou se está previsto um 120 

projeto para monitorar a eficiência dos cercamentos das nascentes após a execução 121 

das obras. Em resposta, o engenheiro Alex informou que está previsto sim uma etapa 122 

de monitoramento após a recuperação das nascentes que será feito pela Escola de 123 

Projetos. Além disso, também será possível acompanhar o andamento do projeto 124 

através da plataforma SIGA WEB DOCE. O conselheiro David Hollanda, da FEAM, 125 

também perguntou se existe uma expectativa de perdas de cercamento por furtos. O 126 

Sr. Alex esclareceu que já foi comutado nos quantitativos dos projetos os percentuais 127 
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relacionados às perdas de materiais e apesar de ser uma tecnologia simples, será 128 

demandada uma logística grande, com a participação de vários atores e um grande 129 

número de municípios. Dessa forma, um dos papeis do município será auxiliar na 130 

fiscalização e armazenamento dos materiais. Na ocasião, o assessor Fabiano 131 

esclareceu à plenária que os valores apresentados se referem à média prevista para 132 

toda a bacia, considerando todos os municípios contemplados e que possivelmente o 133 

valor realmente desembolsado será menor. Sendo assim, os valores exibidos foram 134 

apenas para fins de apresentação. Finalizadas as discussões e esclarecidas todas as 135 

dúvidas, a matéria foi colocada em votação nominal, sendo aprovada com o registro 136 

de 25 (vinte e cinco) conselheiros votantes favoráveis. Prosseguindo à pauta, foi 137 

passada à aprovação do calendário de atividade do CBH-Manhuaçu para o exercício 138 

de 2022. Após discussões, o calendário foi definido e aprovado com a realização de 139 

05 (cinco) reuniões plenárias, 05 (cinco) reuniões da Câmara Técnica Institucional e 140 

Legal (CTIL), 04 (quatro) reuniões da Câmara Técnica de Programas e Projetos 141 

(CTPP) e 03 (três) reuniões da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC), 142 

conforme datas especificadas na Deliberação Normativa n° 65, de 09 de dezembro de 143 

2021 publicada no site do CBH-Piracicaba (https://www.cbhpiracicabamg.org.br/wp-144 

content/uploads/2013/12/DN-65-2021-Aprova-Calendario-de-Atividades.pdf). 145 

Finalizados os itens de pauta, a reunião foi encerrada por volta de 16h40.  146 
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