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ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

Às nove horas e trinta minutos do dia 09 de outubro de dois mil e dezenove teve início a 83ª Reunião 2 

Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba), no auditório da AMEPI, 3 

em João Monlevade/MG. O Sr. Flamínio Guerra, presidente do CBH Piracicaba, fez a abertura da 4 

reunião cumprimentando os presentes destacando a importância da pauta da reunião. Em seguida 5 

nos “Informes da diretoria do CBH-Piracicaba” o presidente do CBH informou sobre a sua participação 6 

em reunião realizada na CEFET de Timóteo que tratou da proposta, em conjunto com a Agência 7 

Metropolitana, visando suporte e capacitação dos municípios para oficinas de revisão dos Planos 8 

Municipais de Saneamento Básico. Ainda segundo ele, o ProfÁgua de Itabira, e o CDTN - Centro de 9 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, em conjunto, realizaram um intercâmbio para minuta de 10 

proposta de trabalho com objetivo de discutir na questão hídrica, sendo que na próxima plenária do 11 

CBH será discutida a questão junto, posto que o CBH é a instancia de maior representatividade da 12 

região. Sobre a situação do IBIO, informou que os usuários da bacia do rio Doce apresentaram uma 13 

proposta de reestruturação da Agência de Bacia. Citou que foi votada a proposta de desequiparação 14 

do IBIO e também a contratação de nova agência. Segundo ele o plano A é plano apresentado pelos 15 

usuários e será a ser discutido em reunião da CTIL e deliberado em plenária do CBH Doce do dia 16 

31/10. O presidente informou que no mesmo dia da plenária será realizada a reunião para a eleição 17 

da Diretoria do CBH Doce. Citou que a sua instituição, juntamente com outras estão concorrendo com 18 

uma chapa. Mencionou a composição da chapa e informou que não deixará a diretoria do CBH 19 

Piracicaba. Questionado sobre o andamento do Programa Rio Vivo o presidente informou que com a 20 

proposta dos usuários de reestruturação do IBIO, existe um plano de trabalho sendo que este é o 21 

programa prioritário. O Sr. Luiz Cláudio, representante da Vale e membro do grupo de apoio à 22 

reestruturação do IBIO, informou sobre o cancelamento do Contrato do IBIO com a empresa FUNEC 23 

que impactou no Rio Vivo em razão da inexistência de todas as regularidades fiscais e citou também a 24 

elaboração de um Plano de Trabalho para cumprimento. O Sr. Flamínio informou aos membros sobre 25 

a oficina realizada com CBHs Estaduais, CBH Doce e a Fundação Renova que tratou a respeito dos 26 

programas e ações já existentes pelo CBHs e também pela Renova, visando uma possível “junção” de 27 

ações. Solicitou à Renova apoio técnico para resolver a lacuna deixada pela empresa FUNEC, que seria 28 

a consolidação dos diagnósticos já feitos e o termo de Referência. A Fundação Renova informou 29 

naquela oportunidade que será dada resposta às questões levantadas pelo Comitê posteriormente. O 30 

Sr. Flamínio informou também sobre o projeto do SEBRAE e aplicação de pesquisa com proprietários 31 

rurais com aproveitamento futuro para o programa Rio Vivo. O Sr. José Ângelo Paganini, vice-32 
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presidente do CBH, cumprimentou os presentes e informou que o plano B da Agência Nacional de 33 

Águas – ANA foi o lançamento, em paralelo à proposta de reestruturação do IBIO, de edital para 34 

escolha de nova entidade delegatária para assumir as funções de agência de água da bacia do rio 35 

Doce. Tal situação acontecerá em caso da ANA não aceitar o plano de reestruturação do IBIO. Desejou 36 

a todos uma boa reunião e passou a fala ao Sr. Vinicius. O 2º secretário adjunto do CBH agradeceu à 37 

AMEPI pela cessão do espaço para a reunião e a presteza de sempre para com o CBH. Falou sobre as 38 

queimadas e inexistência de chuvas na região durante o ano de 2019. Dando seguimento à reunião o 39 

Sr. Flamínio informou sobre a existência de quórum, havendo 29 presentes e 22 membros faltantes. O 40 

Sr. Paganini informou que na reunião realizada com os CBHs e a Fundação Renova notou que as 41 

pessoas presentes não sabiam quais as limitações com relação às ações da Renova, pois por estatuto 42 

ela só pode atuar nos municípios que foram atingidos pelo rompimento da barragem (42 municípios) 43 

na calha do rio Doce. O presidente disse que existe uma contradição na questão, pois foi definido que 44 

haverá recuperação de nascentes em todos os CBHs afluentes do Doce. A Sra. Regina Pimenta, do 45 

IGAM, explicou que a Câmara Técnica de Reposição Florestal definiu para o TTAC que serão 46 

recuperadas 500 nascentes ao ano, sendo um projeto a parte, pelo fato de serem áreas de recarga, 47 

para melhorar a vazão dos rios. Na sequência, foi colocada em votação a ata da 81ª reunião ordinária 48 

do CBH-Piracicaba, realizada no dia 12 de julho de 2019, sendo o documento aprovado pelos 49 

conselheiros presentes na assembleia. Dando seguimento à pauta foi feita a “Análise do Processo de 50 

Outorga n° 676/2013 - Renovação e retificação da Portaria de Outorga nº 108/2008, na modalidade 51 

Autorização, para desvio total de curso d'água - Samarco Mineração S.A”. A Sra. Gilciana Lima, 52 

representante da empresa SAMARCO no CBH explicou sobre a necessidade da referida outorga e 53 

passou a palavra à Sra. Roseli Cota, para a apresentação dos dados referentes ao pedido de outorga, 54 

que se trata de retificação e renovação da portaria de outorga nº 108/2008. O processo de outorga se 55 

enquadra na modalidade de desvio total do curso d'água, Córrego João Manoel, afluente da margem 56 

esquerda do rio Piracicaba, pertencente a bacia estadual do Rio Piracicaba e federal do Rio Doce, no 57 

município de Ouro Preto e Mariana - MG. O desvio total tem como objetivo a implantação/operação 58 

da pilha de estéril João Manoel e a retificação devido a necessidade de adequar o sistema de 59 

drenagem superficial do complexo minerário denominado Alegria Norte. Realizada a apresentação 60 

das imagens e dos dados, a representante agradeceu a presença e a atenção de todos os presentes se 61 

colocando a disposição para questionamentos. Não havendo perguntas, foi passada a palavra ao Sr. 62 

Rafael Gontijo, analista do IGAM, para a apresentação do parecer técnico do órgão referente ao 63 

pedido de outorga apresentado pela SAMARCO. Informou que se trata de renovação de portaria com 64 
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retificação, modificação do canal e divisão de águas pluviais que vão ser separados por meio do canal 65 

periférico, além disto, há um pedido de retificação de condicionante pleiteada pela SAMARCO em 66 

2008. Explicados os dados e as condicionantes do processo, o representante do IGAM passou a 67 

palavra ao Sr. Luiz Cláudio que mencionou e esclareceu sobre o parecer favorável do IBIO e explicou o 68 

parecer da Câmara Técnica contendo proposta de novas condicionantes, sendo: I. Garantir os padrões 69 

de qualidade das águas (Córrego João Manoel ou Jatobá e rio Piracicaba) de lançamento nos corpos 70 

d’água de acordo com as normas vigentes; II. Atender as exigências do órgão ambiental no que se 71 

refere à situação dos recursos hídricos em sua área de influência, no intuito de não comprometer os 72 

usos múltiplos; III. Informar ao órgão ambiental competente e ao CBH Piracicaba sobre qualquer 73 

anormalidade qualitativa; IV. Realizar o monitoramento de qualidade da água em 4 pontos: a) a 74 

montante do canal de desvio do córrego João Manoel; b) a jusante do canal do desvio, antes da 75 

confluência com o efluente do dique B3; c) no efluente do dique B3 antes da confluência com o 76 

córrego João Manoel; e, d) no rio Piracicaba imediatamente à jusante da confluência com o córrego 77 

João Manoel. O monitoramento deverá ser realizado com frequência mensal e apresentação de 78 

relatórios anuais ao CBH Rio Piracicaba e ao IGAM, com explanação dos principais desvios e ações 79 

imediatas de correção tomadas (Deverão ser observados os parâmetros relacionados com a classe do 80 

corpo hídrico conforme a DN COPAM nº 09/1994 e DN COPAM-CERH nº 01/2008). Prazo: durante a 81 

validade da portaria de outorga. O Sr. Rafael mencionou que algumas das propostas da CTOC já são 82 

obrigações legais, e, portanto, não há necessidade de serem mencionadas como condicionantes. 83 

Como produto da CTIL existe a proposta de uma deliberação do CBH, conforme recomendado pelas 84 

CTs resultando na aprovação do pedido de outorga. Foi colocado em votação o Processo de Outorga 85 

n° 676/2013 - Renovação e retificação da Portaria de Outorga nº 108/2008, sendo aprovado por 86 

unanimidade. Em seguida a Sra. Regina Pimenta, representante do IGAM, realizou a “Apresentação do 87 

relatório do Grupo de Trabalho de Qualidade da Água – GTQA” no âmbito do CBH Piracicaba, 88 

especificamente quanto à turbidez elevada do rio Piracicaba. A analista apresentou um resumo dos 89 

dados colhidos, os limites estipulados, e informou também que o relatório será encaminhado aos 90 

membros. O presidente do CBH agradeceu a Sra. Regina pela qualidade do trabalho e disposição de 91 

sempre. Finalizadas as discussões a reunião foi encerrada por volta de 13h00.  92 
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