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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E CONTROLE - CTPC 

Ata – 25/03/2019 

Data: 25/03/2019 (segunda-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 

Marco Aurélio Andrade Corrêa Machado - Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; 8 

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

Heloisa França - SAAE Itabirito; 10 

Izabela Márcia Coelho De Abreu – ARSAE MG; 11 

Túlio Bahia - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; 12 

Dimas Correa - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; 13 

Ronald Guerra - ADAF; 14 

Vivianne Alves Costa - PRO/MUTUCA; 15 

Patrícia Sena - Agência Peixe Vivo; 16 

Rodrigo Angelis - Equipe de Comunicação CBH Rio das Velhas; 17 

Luiz Guilherme - Equipe de Comunicação CBH Rio das Velhas. 18 

AUSENTES: 19 

Simone Botrel – ARCA/AMASERRA; 20 

Aline Parreira - Agência de Desenvolvimento – RMBH; 21 

Humberto Marques - PBH/SMMA; 22 

Odorico C. Araújo - FIEMG; 23 

Lívia Nogueira - VALE/S.A; 24 

Ricardo Galeno – TNC; 25 

RELATORIA: 26 

Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas. 27 

ASSUNTOS DISCUTIDOS:  28 
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1. Informes: (i) atualização do cadastro de usuários de recursos hídricos; (ii) 29 

enquadramento de cursos d’água da bacia do Rio das velhas. Palavra Aberta. 30 

Túlio explica que assumiu a coordenação do GT de Saneamento rural, diante das 31 

responsabilidades adquiridas não será possível acompanhar as atividades do GT 32 

do edital de Chamamento, pede assim a compreensão de todos. Marco Aurélio 33 

relata que no último mês o SCBH Santo Antônio/Maquiné realizou visita de campo 34 

na área do projeto hidroambiental da UTE. Explica que o plantio de mudas e o 35 

cercamento se encontram em péssimas condições de instalações. Expõe que diante 36 

do fato o subcomitê encaminhou ofício ao CBH Velhas sugerindo o não pagamento 37 

desses serviços. Patrícia relata que a Agência já se posicionou acerca do fato. Já 38 

encaminhou resposta aos interessados e emitiu multas referentes aos serviços 39 

inadequados. Explica que os serviços são fiscalizados pela COBRAPE, sendo as 40 

irregularidades passíveis de multas e não pagamentos. Relata que caso haja 41 

interesse do CBH o contrato poderá ser rescindido, mas há necessidade do 42 

posicionamento concreto do Comitê. Ronald explica que todo o processo precisa 43 

ser fundamentado a fim de evitar transtornos futuros. Patrícia expõe que ficou 44 

acordado que na próxima reunião da CTPC a Agência apresentará as 45 

características do processo de licitação no âmbito da Peixe Vivo. Ronald ratifica a 46 

necessidade de implementar um processo institucional, por meio de uma 47 

Deliberação Normativa (DN), sobre como o CBH se comportará diante dos serviços 48 

inadequados realizados pelas empresas executoras. Explica que a DN poderá 49 

auxiliar os subcomitês diante de fatos futuros. Alvânio relata que a mesma 50 

empresa executora realizou o seminário inicial do SCBH Jequitibá, no qual a 51 

mobilização se mostrou inadequado, uma vez que foram poucos os participantes 52 

presentes. Relata que os participantes do subcomitê e a comunidade reivindicaram 53 

novamente a demanda vinculada ao saneamento. Marco apresenta as ações do Pro-54 

Mananciais na região de Curvelo. Ronald explica que há necessidade de fortalecer a 55 

gestão do Subcomitê, sendo importante a integração das ações na região. Sugere a 56 
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união entre o COMEIA de Curvelo e o SCBH Santo Antônio/Maquiné com intuito de 57 

intensificar as ações no território. Túlio sugere convidar profissionais do IGAM 58 

para participarem de um momento na CTPC a fim de explicar o conteúdo da 59 

atualização do cadastro de usuários de recursos hídricos e do enquadramento de 60 

cursos d’água da bacia do Rio das velhas. Ronald relata que nas próximas reuniões 61 

os temas serão analisados. Leandro ressalta a necessidade de iniciar a discussão 62 

sobre a atualização do cadastro, pois o cadastro de 2009 está deficitário e impacta 63 

negativamente os recursos financeiros do CBH. Patrícia relata que seria 64 

interessante inicialmente alinhar os conceitos básicos dos temas.  2. Aprovação da 65 

Minuta de Ata - 25/02/2019 (anexo).   A minuta é aprovada pelos conselheiros 66 

presentes. 3. Grupo de Trabalho de Saneamento Básico Rural: Elaboração de 67 

Programa de Saneamento Rural na Bacia do Rio das Velhas; Túlio explica que 68 

o tema corresponde um desafio na gestão do CBH, uma vez que envolve 69 

complexidades no campo das tecnologias, da capacitação das comunidades e do 70 

gerenciamento das intervenções implantadas.  Expõe que GT realizará um evento 71 

com o objetivo de debater o tema na bacia, além de subsidiar a elaboração de 72 

Programa do CBH.  Relata que o papel do CBH é integrar os atores envolvidos e 73 

possibilitar uma articulação em nível de bacia. Ficou acordado que o evento será 74 

realizado no dia 15 de abril, no período da tarde, na sede do Comitê. Politácito 75 

relata que o convite será enviado aos conselheiros. 4. Grupo de Trabalho de 76 

aperfeiçoamento da metodologia de chamamento público de demandas 77 

espontâneas. Ronald explica que neste momento há necessidade de elaborar uma 78 

minuta do chamamento e pede à Agência que providencie o documento. 79 

Posteriormente o GT analisaria o conteúdo elaborado. Ressalta que não há 80 

previsão de lançamento do edital. Patrícia relata que a Agência elaborará uma 81 

minuta e depois o documento será encaminhada aos interessados. Explica que as 82 

demandas de 2017 foram agrupadas em três blocos que serão objetos de licitação. 83 

Ronald explica que as demandas da UTE Picão, Bicudo e Nascente serão objetos de 84 
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licitação. No caso da UTE Nascente, a Prefeitura de Ouro Preto deverá apresentar o 85 

projeto de destinação de esgoto nesta área, em uma rede já existente, logo a 86 

licitação fica condicionada a esta apresentação. Patrícia explica que há necessidade 87 

de formalizar as parcerias da Prefeitura de Belo Horizonte. Ronald sugere enviar 88 

um ofício ao Sr. Humberto ratificando as parcerias. Após concluir as discussões, 89 

Ronald agradece a presença e encerra a referida reunião. 90 

 91 

Ronald Carvalho Guerra 92 

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 93 


