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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E CONTROLE - CTPC 

Ata – 26/02/2019 

Data: 26/02/2019 (terça-feira)  1 

Local: Sede do CBH Rio das Velhas – Rua dos Carijós, n°150, 10° andar. 2 

Início: 09h00min Término: 12h00min  3 

PRESENTES: 4 

André Lopes Vilaça Santos - Prefeitura Municipal de Contagem; 5 

Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB; 6 

Alvânio Ricardo Neiva Junior - Prefeitura Municipal de Funilândia; 7 

Odorico C. Araújo - FIEMG; 8 

Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; 9 

Heloisa França - SAAE Itabirito; 10 

Humberto Marques - PBH/SMMA; 11 

Izabela Márcia Coelho De Abreu – ARSAE MG; 12 

Túlio Bahia - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; 13 

Dimas Correa - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; 14 

Ronald Guerra - ADAF; 15 

Derza Nogueira - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; 16 

Aline Parreira - Agência de Desenvolvimento – RMBH; 17 

Vivianne Alves Costa - PRO/MUTUCA; 18 

Simone Botrel – ARCA/AMASERRA; 19 

Patrícia Sena - Agência Peixe Vivo; 20 

Suellen Rodrigues - PRO/MUTUCA; 21 

Vittor - Arcelo Mittal; 22 

Ohana Padilha - Equipe de Comunicação CBH Rio das Velhas; 23 

Luiz Guilherme - Equipe de Comunicação CBH Rio das Velhas. 24 

AUSENTES: 25 

Lívia Nogueira - VALE/S.A; 26 

Ricardo Galeno – TNC; 27 

Marco Aurélio Andrade Corrêa Machado - Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; 28 
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RELATORIA: 29 

Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas. 30 

ASSUNTOS DISCUTIDOS:  31 

1. Informes: Informes: Palavra Aberta.  32 

Ronald guerra dar boas vindas aos presentes. Relata que houve substituições de 33 

representantes de entidades já inseridas na composição. No caso da instituição 34 

PRO/MUTUCA a Sra. Vivianne Alves Costa assume como conselheira suplente, já a Sra. 35 

Aline Parreira assume como conselheira titular da Agência de Desenvolvimento - RMBH. 36 

Izabela expõe que já está em andamento a realização das consultas públicas destinadas ao 37 

debate sobre a Minuta de Resolução que estabelece as condições específicas da prestação 38 

e utilização dos serviços públicos de esgotamento sanitário sob responsabilidade dos 39 

prestadores de serviços regulados pela ARSAE-MG. Patrícia relata que no dia 27 de 40 

fevereiro ocorrerá o evento Fórum Intermediário do projeto hidroambiental “Fechos, Eu 41 

Cuido!”, na Escola do Legislativo da ALMG. Ronald exprime que após o crime 42 

socioambiental ocorrido em Brumadinho houve uma visita de um grupo de trabalho com 43 

o objetivo de verificar in loco as condições da região. Neste grupo estavam presentes os 44 

Presidentes dos Comitês do Paraopeba, Rio das Velhas, São Francisco. Relata que o 45 

Presidente do Paraopeba destacou a necessidade de incluir de forma ativa o comitê na 46 

gestão do território após o crime. 2. Aprovação da Minuta de Ata - 26/11/2018 47 

(anexo).  Vitor ressalta que a Sra. Mariana, SCBH Taquaraçu, pediu para acrescentar no 48 

conteúdo da Ata o pedido para realizar oficinas de saneamento básico. A minuta é 49 

aprovada pelos conselheiros presentes. 3. Análise do cenário das políticas públicas 50 

vinculadas ao Saneamento Básico: oficina de captação de recursos financeiros para 51 

implantação de projetos básicos; Ronald relata que diante dos pedidos de execução dos 52 

projetos de saneamento rural há uma necessidade de discutir o tema com maior 53 

profundidade. Izabela exprime que o tema corresponde o maior desafio na gestão do 54 

território. Na ARSAE há um debate inicial acerca do saneamento rural, no entanto neste 55 

momento nada oficial. Patrícia expõe que no último chamamento publico de demandas 56 
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espontâneas houve a apresentação de projetos relacionados ao tema, logo houve a 57 

elaboração do projeto básico, mas não a execução. Cabe ao CBH Rio das Velhas decidir se 58 

os projetos serão executados. Odorico relata a importância de elaborar um programa de 59 

bacia destinado ao saneamento, fortalecendo assim uma visão integradora. Humberto 60 

exprime que os projetos iniciais são exemplos de modelos eficientes, sendo objeto de 61 

discussão, pois não há neste momento um acervo de conteúdo adequado. Odorico expõe a 62 

necessidade de capacitar os gestores municipais sobre o tema. Heloisa relata que no caso 63 

do município de Itabirito há certa dificuldade de adquirir recursos financeiros destinados 64 

a execuções de projetos de saneamento básico, a fim de ampliar a rede coletora e o 65 

tratamento do esgoto. No município não há coleta de esgoto na área rural, temos um caso 66 

especifico, localizado no Distrito de Ribeirão do Eixo, que a empresa Gerdal doou o 67 

Caminhão de limpa fossa e a comunidade paga um valor para retirar o esgoto. Tulio 68 

explica que a UFMG está elaborando, por meio do Departamento de Engenharia Sanitária 69 

e Ambiental, o plano nacional de saneamento básico e há também um esforço da 70 

UNICAMP de debater de forma sistemática o tema. Ronald expõe que seria importante 71 

criar um Grupo de Trabalho a fim de debater o tema no âmbito do CBH Rio das Velhas. Os 72 

conselheiros presentes concordam com a criação. O grupo será formado pelos 73 

conselheiros: Túlio, Izabela, Humberto, Odorico, Simone, Ronald e Heloisa. Ficou acordo 74 

que a reunião do GT será no dia 11 de março, às 09:00, na sede do CBH. 4. Análise das 75 

demandas classificadas como não prioritárias - Chamamento 2017.  Ronald relata 76 

que neste momento serão tratadas as demandas não prioritárias, de acordo com a 77 

Deliberação Normativa (DN) aprovada em plenária. Ronald ler o art. 3° da DN que retrata 78 

que as demandas classificadas como “Retiradas de Pauta” serão analisadas no próximo 79 

edital se houver interesse do proponente. Patrícia descreve de forma sucinta as demandas 80 

não prioritárias. Humberto explica que de fato na demanda do SCBH Arrudas, referente ao 81 

Parque olhos D´água, a Prefeitura de Belo Horizonte contribuirá com os profissionais, 82 

técnicos que ajudarão no desenvolvimento do projeto, além de documentos cartoriais. 83 

Ronald relata que cabe à CTPC avaliar se a demanda será atendida. Os conselheiros 84 
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presentes concordam com a demanda. Patrícia relata que os blocos de demandas 85 

prioritárias já estão em fase de cotação de preços. No caso das demandas não prioritárias, 86 

Patrícia explica que caso haja recursos financeiros disponíveis essas demandas poderão 87 

ser atendidas. Expõe que neste momento não tem previsão orçamentaria oficial. Izabela 88 

expõe que se torna importante divulgar de forma transparente os critérios de seleção 89 

dessas demandas, pois alguns subcomitês poderão discordar das avaliações subjetivas da 90 

CTPC. Ronald expõe no caso do SCBH Curimataí não há demanda prioritária, assim a UTE 91 

não teria nenhum projeto executado. Patrícia explica que neste caso houve a classificação 92 

da Agência baseado na demanda apresentada e enviará para o Presidente da CTPC os 93 

motivos da classificação. Os conselheiros concordam que as demandas não prioritárias 94 

serão analisadas em outro momento, uma vez que no atual contexto o CBH não tem 95 

previsão orçamentaria para a execução dessas demandas. 5. Proposta de 96 

aperfeiçoamento da metodologia de chamamento público de demandas 97 

espontâneas.  Patrícia explica que, no final do processo de avaliação de demandas do 98 

último chamamento, a CTPC elaborou um parecer de melhorias do edital. Ressalta que 99 

cabe à Câmara analisar a pertinência do documento. Ronald explica que diante das 100 

opiniões divergentes sobre o último edital de chamamento sugere uma discussão 101 

profunda do conteúdo. Sugere criar também um grupo de trabalho a fim de aperfeiçoar o 102 

edital, além de apresentar um esboço de um novo edital. Explica que seria importante 103 

neste grupo a participação de um representante da Equipe de Mobilização. O grupo será 104 

formato pelos os seguintes integrantes: Simone, Patrícia, Viviane, Túlio, André, Leandro e 105 

representante da Equipe de Mobilização.  Ficou acordo que a reunião do GT será no dia 11 106 

de março, às 14:00, na sede do CBH. Leandro relata a importância de atualizar o cadastro 107 

de usuários da bacia do Velhas diante da defasagem dos dados. Túlio pergunta se há um 108 

planejamento da Agência de Bacia para atualizar os dados. Explica que a elaboração do 109 

cadastro e sua regularização são de responsabilidade do Estado, mas a atualização 110 

compete à Agência equiparada. Odorico expõe que também há necessidade de iniciar a 111 

discussão sobre o enquadramento dos cursos d´água e seus desdobramentos.  Patrícia 112 
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explica que durante a atualização do plano diretor houve um debate inicial, mas sem de 113 

fato apresentar resultados finais. Após concluir as discussões, Ronald agradece a presença 114 

e encerra a referida reunião. 115 

 116 

Ronaldo Carvalho Guerra 117 

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 118 


