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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-PIRACICABA 1 

No dia treze de dezembro teve início a 14ª Reunião Extraordinária do Comitê da 2 

Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba-MG, no Auditório da Prefeitura de Nova Era, 3 

com a execução do Hino Nacional. O 1º secretário do CBH-Piracicaba, Jorge 4 

Martins, agradeceu a presença dos membros e passou a palavra ao segundo 5 

secretário do comitê, Vinicius Perdigão, que fez algumas considerações. Dando 6 

prosseguimento à reunião, foi dada a palavra ao presidente do CBH-Piracicaba, 7 

Flamínio Guerra Guimarães, que repassou alguns informes. O Sr. Flamínio deu inicio 8 

ao primeiro ponto em pauta, o relato da sua reunião com o promotor Leonardo Maia, 9 

no Ministério Público de Governador Valadares. O Sr. Flamínio informou que 10 

estiveram presentes na reunião, representantes dos CBHs do Suaçuí, Piracicaba e 11 

Caratinga, sendo discutidos pelos presentes os planos municipais de saneamento 12 

básico (PMSB) destes comitês. A reunião teve como objetivo instituir uma parceria 13 

entre Ministério Público e os comitês na criação de estratégias para a efetiva 14 

implantação dos PMSB. Outro assunto abordado foi a demora, por parte do IGAM, 15 

dos repasses da cobrança à agência. Dando sequência, foi passado para o segundo 16 

ponto em pauta, a aprovação da ata da 13ª Reunião Extraordinária. A ata foi 17 

aprovada. O Sr. Jorge prosseguiu para o próximo ponto em pauta, referente à 18 

aprovação do calendário de reuniões do CBH-Piracicaba para o ano de 2017. O Sr. 19 

Paganini sugeriu que as reuniões ordinárias aconteçam a cada dois meses. As datas 20 

foram definidas e aprovadas pela plenária. Foi proposta, pelo Sr. Jorge, uma 21 

inversão na pauta, tendo em vista a necessidade do Sr. Sebastião Carvalho em se 22 

ausentar da reunião. A inversão de pauta foi aprovada pela plenária. Dando 23 

prosseguimento à reunião, o Sr. Sebastião Carvalho, representante da CENIBRA, fez 24 

uma apresentação à plenária sobre a crise hídrica. O Sr. Paganini prosseguiu a 25 

reunião expondo o plano de trabalho proposto pela diretoria para o ano de 2017. O 26 

documento foi aprovado pela plenária. Dando continuidade à reunião, foi passado 27 

par o próximo ponto em pauta, relativo à analise e aprovação da minuta de 28 

deliberação da assinatura do novo contrato de gestão IBIO/IGAM. O Sr. Geraldo, 29 

representante do IGAM, fez uma breve apresentação sobre o tema. Ele ressaltou os 30 
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principais objetivos do contrato, programa de trabalho, obrigações e competências, 31 

dos recursos orçamentários, financeiros e os indicadores. O Sr. Jorge fez a leitura do 32 

parecer técnico feito pela CTIL conjunta dos comitês mineiros da Bacia do Rio Doce, 33 

sobre o novo contrato de gestão do IBIO com o IGAM. O Sr. Jorge fez a leitura da 34 

DN 35/2017, que aprova a minuta do Contrato de Gestão a ser celebrado entre o 35 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas e a entidade selecionada para desempenhar 36 

as funções de agência de água na Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba. Um dos 37 

membros solicitou esclarecimento quanto ao parágrafo único. O Sr. Paganini explicou 38 

que este parágrafo refere à limitação para uma análise mais aprofundada de todo o 39 

Contrato e de seus anexos entre o IBIO e o IGAM. O Sr. Jorge colocou o documento 40 

em votação. A DN 35/2017 foi aprovada por unanimidade pela plenária. Dando 41 

Prosseguimento a reunião, o Sr. Jorge passou para o próximo ponto em pauta, a 42 

apresentação da Diretoria do IBIO dos recursos repassados pela ANA e IGAM. O Sr. 43 

Ricardo Valory, diretor geral do IBIO, apresentou à plenária a situação dos repasses 44 

atrasados pelo IGAM referente aos 92,5% e 7,5%. O Sr. Valory apresentou à plenária 45 

a nova estrutura de funcionários do IBIO, que possibilitará um melhor atendimento 46 

das demandas dos comitês. Mostrou, também, as planilhas com os valores previstos 47 

de arrecadações de cada comitê para o ano de 2017 e o montante arrecadado pelo 48 

CBH-Piracicaba através da cobrança pelo uso da água. Explicou, ainda, a 49 

necessidade de um cronograma dos repasses atrasados. O Sr. Paganini falou dos 50 

problemas que poderão ser causados à agência caso os repasses de 7,5% não 51 

sejam regularizados, sendo, um deles, a demissão de funcionários. O Sr. Paganini 52 

sugeriu a plenária e perguntou ao Sr. Geraldo, representante do IGAM, se a agência 53 

poderia utilizar parte dos recursos em caixa do 92,5% para manter o funcionamento 54 

da entidade até que os repasses do 7,5% aconteçam. O Sr. Geraldo informou que foi 55 

feita uma consulta sobre esta questão, sendo que a Advocacia geral do Estado não 56 

concordou com a proposta. O Sr. Flamínio sugeriu que seja feito um ofício a Sra. 57 

Maria de Fátima, diretora geral do IGAM, solicitando um cronograma de reembolso 58 

dos 7,5% à agência.  A plenária aprovou o envio do ofício. Dando prosseguimento, o 59 

Sr. Paganini apresentou o próximo ponto em pauta, a aprovação da Deliberação 60 
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Normativa 34/2016, que estabelece a divisão do CBH-Piracicaba em Alto, Médio e 61 

Baixo. O Sr. Paganini informou que está divisão irá facilitar o planejamento e 62 

implantação dos projetos realizados pelo comitê. O documento foi aprovado pela 63 

plenária. Não havendo mais assuntos em pauta, a reunião foi finalizada às 13 horas 64 

e dez minutos.  65 
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