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ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia 27 de maio de 2021, às 14h00, de forma telepresencial, por meio da Plataforma 2 

Jitsi Meet, teve início a 28ª Reunião Extraordinária do CBH-Piracicaba. Antecedendo 3 

as atividades, o presidente do Comitê, Jorge Martins Borges, cumprimentou os 4 

presentes e expressou sentimentos ao falecimento do conselheiro suplente Hélio 5 

Martins da Silva, do Instituto de Auto Desenvolvimento – IAD e esposo da também 6 

conselheira, Lucimere da Silva Leão, representante da FONASC. Na oportunidade, 7 

solicitou um minuto de silêncio em homenagem ao falecido e sua família. Após o 8 

momento de silencio, foi dada a abertura oficial da reunião e a transmissão dos pontos 9 

de pauta. Prosseguindo, foi realizada a verificação de quórum, o qual foi confirmado 10 

com a presença de 22 (vinte e dois) conselheiros com direito a voto. Dando 11 

continuidade à pauta, foi passado então ao segundo item, referente à aprovação da 12 

Ata da reunião plenária do CBH-Piracicaba, ocorrida no dia 31 de março de 2021. 13 

Finalizada a votação, a Ata foi aprovada com 18 (dezoito) votos favoráveis e 2 (duas) 14 

abstenções. Na sequência, o terceiro ponto de pauta foi a definição da Comissão 15 

Eleitoral para o processo 2022-2026, em atendimento à solicitação da Gerência de 16 

Apoio aos Comitê do IGAM, considerando o fim do atual mandato em 2022. A 17 

Comissão é composta por 01 (um) representante de cada segmento: Poder Público 18 

Estadual, Poder Público Municipal, Usuários e Sociedade Civil. Finalizadas as 19 

indicações, os conselheiros definidos para compor a Comissão, conforme 20 

manifestação de interesse foram: Eneilson Leite do Nascimento, representante da 21 

EMATER (Poder Público Estadual); Samuel Domingos da Silva, Prefeitura Municipal 22 

de João Monlevade (Poder Público Municipal); Edson Valgas de Paiva, CENIBRA 23 

(Usuários); e José Ângelo Paganini, Fundação Relictos (Sociedade Civil). Após a 24 

formação da comissão eleitoral, a gerente de apoio aos CBH do IGAM, Maria de 25 

Lourdes Amaral, solicitou a palavra e informou que a posse da próxima plenária 26 

ocorrerá no dia 30 de junho de 2022, porém já será iniciado o processo, com a 27 

previsão de publicação do edital para o fim do mês de julho, a fim de garantir que 28 

haverá tempo para uma mobilização mais efetiva, considerando a complexidade e a 29 

dinâmica do processo. Agradecendo a disponibilidade da comissão, informou que 30 

ainda está sendo definido como ocorrerá o processo, especialmente com relação ao 31 



 

Aprovada na reunião plenária do CBH-Piracicaba, realizada em 02/08/2021 

 

recebimento da documentação, tendo em vista que tudo será realizado provavelmente 32 

de forma virtual, em função da pandemia e que será encaminhado, nos próximos 33 

encontros, o edital com as normas para o encaminhamento da documentação e 34 

efetivação do processo eleitoral. Finalizada a fala da Sra. Maria de Lourdes, o Sr. 35 

Iusifith Chafith, do IAD, salientou a sua preocupação quanto à dinâmica e 36 

transparência do processo afirmando que o processo eleitoral anterior poderia ter sido 37 

mais bem atendido, considerando que os membros representantes da sociedade civil 38 

não fizeram uma análise detalhada dos nomes que estariam representando o 39 

segmento. Ele finalizou solicitando ao IGAM que acompanhe com proximidade todo o 40 

processo para que as discussões e mobilizações ocorram de forma mais efetiva, 41 

transparente e dinâmica, principalmente em relação à sociedade civil, com debates 42 

mais aprofundados para que o Comitê possa escolher representantes que, de fato, 43 

estejam interessados em defender a boa gestão dos recursos hídricos. Dando 44 

prosseguimento à pauta da reunião, foi dada a palavra à Analista de Programas e 45 

Projetos da AGEVAP, Luciana Figueiredo, para os informes sobre a rodada de 46 

reuniões entre a AGEVAP e os municípios, referente ao Edital de Saneamento. Dando 47 

introdução à sua fala, ela informou que dentre os 35 municípios contemplados com a 48 

iniciativa, 07 (sete) estão localizados na Bacia do Rio Piracicaba para contratação dos 49 

projetos de SES, sendo eles: Rio Piracicaba, Santa Bárbara, João Monlevade, 50 

Jaguaraçu, Itabira, Catas Altas e Ipatinga. Em sua apresentação, ela informou sobre 51 

os municípios participantes e as datas de realização das reuniões institucionais de 52 

mobilização e reuniões técnicas ocorridas. Foi informada, ainda, a relação do 53 

conteúdo das reuniões técnicas realizadas, explicando que houve discussões sobre o 54 

histórico do Edital de Chamamento Público n° 01/2017, para alinhamento de 55 

informações com os municípios, bem como foram abordadas as estratégias de 56 

contratação de projetos, sendo a estratégia 01 direcionada aos municípios que 57 

possuem CND válida e orçamento superior a 250.000 e a estratégia 02, aos 58 

municípios que não possuem CND e orçamento inferior a 250.000. Ela complementou 59 

informando que foi solicitado aos municípios informações e documentos para a 60 

celebração do contrato de transferência, sendo que alguns deles já entregaram a 61 

documentação e outros estão com encaminhamentos pendentes. Após a sua fala, o 62 

presidente Jorge Martins Borges, perguntou sobre a previsão de finalização dos 63 
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trabalhos na Bacia do Rio Piracicaba. Em resposta, a Sra. Luciana informou que a 64 

estratégia 01, referente à contratação via Caixa, será priorizada, sendo que os 65 

municípios contemplados por meio desta estratégia são: Santa Bárbara, João 66 

Monlevade e Itabira. Nesse sentido, a previsão é que a celebração do termo de 67 

cooperação, nesses municípios, seja finalizada até o final do mês de julho e durante 68 

o processo será elaborado o Termo de Referência para a contratação de todos os 69 

municípios que serão contratados por lote, com previsão de finalizar a licitação em 70 

setembro. O próximo inscrito à fala foi o Sr. José Ângelo Paganini, da Fundação 71 

Relictos, que perguntou sobre os critérios utilizados para a priorização de contratação 72 

dos municípios. Em complementação, o Sr. André Marques, diretor-presidente da 73 

AGEVAP, informou que o Edital 01/2017 foi realizado pelo IBIO, e o recurso para 74 

execução dos projetos vem por meio do CBH-Doce, sendo que na construção do PAP 75 

Doce 2021-2025 o conteúdo do Edital foi reaproveitado. Seguindo sua fala, ele 76 

explicou que todos os 35 municípios serão contemplados ainda no ano de 2021, seja 77 

pela estratégia 01 ou pela estratégia 02 e informou que no mês de julho, será 78 

contratado, por meio da Escola de Projetos, um engenheiro civil para acompanhar os 79 

municípios especificamente na elaboração dos projetos. Em resposta ao 80 

questionamento do Sr. José Ângelo Paganini, a Sra. Luciana explicou quais foram os 81 

critérios obrigatórios e classificatórios utilizados, sendo que o critério de desempate 82 

utilizado foi o percentual de domicílios urbanos com saneamento adequado. 83 

Finalizada a apresentação da Sra. Luciana, foi passado à palavra ao diretor-84 

presidente da Agevap, André Marques, para apresentar sobre o cronograma de 85 

execução do PAP para o período 2021-2022 e sobre a Plataforma SIGAWEB Doce, 86 

referente aos itens 5 e 6 da pauta.  Colocada a apresentação em tela, o Sr. André 87 

Marques apresentou à plenária um cronograma de ações no âmbito do CBH-88 

Piracicaba, com recursos de investimento por eixos temáticos, sendo eles: Eixo 1 89 

(Programas e ações de gestão), Eixo 2 (Programas e ações de planejamento), e Eixo 90 

3 (Programas e ações estruturais), bem como a descrição das atividades e uma 91 

perspectiva mensal de ações para os anos de 2021 a 2022 referente aos cronogramas 92 

de implantação da iniciativa Rio Vivo e demais programas previstos no PAP – 93 

Piracicaba. Finalizada a apresentação do cronograma de ações, o Sr. André Marques 94 

apresentou a interface online do SIGA que pode ser acessado pelo site da AGEDOCE, 95 
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com a explicação de algumas funcionalidades e ferramentas do sistema. Em sua fala, 96 

informou que após a contratação e início das atividades do técnico de 97 

geoprocessamento, será realizado um treinamento com todos os comitês para a 98 

utilização da ferramenta e que uma licença perpétua do software ArcGIS (que permite 99 

utilizar, criar e compartilhar mapas e dados) está sendo adquirida para adaptar ao 100 

SIGA e gerar mais fluidez e facilidade de acesso aos usurários. Na sequência, foi 101 

passado para o sétimo item, referente à apresentação da Caixa sobre a Prestação de 102 

Serviços para os municípios nos projetos de engenharia. Para falar sobre o assunto, 103 

foi convidada a Sra. Claudia da GIGOV de Governador Valadares, e, em sua fala, ela 104 

apresentou sobre o serviço de consultoria oferecido pela Caixa aos municípios, com 105 

atuação em vistoria de obras e projeto, com a proposta de atestar e revisar a execução 106 

de obras realizadas por parte de uma empresa contratante. O objetivo desse trabalho 107 

é verificar se a obra ou o projeto licitado está sendo realizado de acordo com o recurso 108 

e cronograma proposto. Finalizada a apresentação da Sra. Claudia, e passado as 109 

assuntos gerais, o conselheiro Lucas Costa do DAE de João Monlevade indagou 110 

sobre o novo mapa regulatório de saneamento, atualizado pela Lei Federal 111 

14.026/2020, bem como o desdobramento do Projeto de Lei que prevê a criação de 112 

unidades regionais de saneamento básico em Minas Gerais, solicitando retorno 113 

quanto ao posicionamento do Comitê referente à estes assuntos, considerando que o 114 

DAE é uma autarquia, o que tem gerado receio à instituição quanto ao tema. Em 115 

resposta, o Sr. Jorge Martins, informou que na semana anterior, o Comitê participou 116 

de reunião do Fórum Mineiro de Comitês, onde esses assuntos foram amplamente 117 

discutidos e esclareceu que a Lei do Marco Regulatório estabelece normas que 118 

impulsionam e obrigam os municípios a realizar os serviços de saneamento de forma 119 

efetiva e que está sendo imposto um prazo aos municípios para a gestão e 120 

implantação de projetos para o fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, 121 

mas demonstrou preocupação quanto aos problemas relacionados à capacidade de 122 

recursos e gestão das agências, unidades de saneamento e municípios na execução 123 

desses projetos. Na sequência, o conselheiro Iusifith Chafith, também demonstrou 124 

preocupação quanto à privatização no setor de saneamento, principalmente no que 125 

se refere à captação de recursos e à falta de implantação de um conselho ou comissão 126 

de saneamento em alguns municípios. Seguindo com a fala, o conselheiro considera 127 
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importante que o Comitê inclua essa pauta em discussão com mais frequência para 128 

esclarecimento dos caminhos necessários para a execução dos planos de 129 

saneamento. Aproveitando a oportunidade O Sr. Chafith ainda informou que os focos 130 

de incêndio já começaram em sua região e solicitou apoio do Comitê para as 131 

iniciativas de brigadistas, considerando o trabalho fundamental na prevenção dos 132 

incêndios. Seguindo a ordem das inscrições de fala, o conselheiro Ivan César da 133 

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, direcionou ao diretor-presidente da 134 

AGEVAP, André Marques, os questionamentos relacionados ao programa Rio Vivo, 135 

tendo em vista as reclamações recebidas por parte de produtores rurais que não estão 136 

tendo suas demandas atendidas. Nesse sentido, ele solicita e considera importante 137 

que as informações sobre o Rio Vivo sejam sempre pontuadas para que haja melhor 138 

esclarecimento e informação adequada aos produtores. Em resposta, o Sr. André 139 

Marques, informou que conforme o cronograma apresentado, a previsão é que as 140 

estratégias para a execução do programa sejam acertadas até o final do mês de junho, 141 

com o fechamento do termo de referência, e posteriormente será encaminhado um 142 

cronograma das atividades previstas e realizadas, conforme as demandas do Comitê. 143 

Por fim, o presidente do Comitê, Jorge Martins, registrou novamente seus sentimentos 144 

à família do conselheiro Hélio Martins, alertando sobre os cuidados necessários nesse 145 

momento de pandemia. Na sequência agradeceu a participação de todos os presentes 146 

e parabenizou a condução da reunião. Finalizadas todas as pautas, a plenária foi 147 

encerrada por volta das 16h40.  148 
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JORGE MARTINS BORGES 151 

Presidente do CBH-Piracicaba 152 


