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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E CONTROLE - CTPC 

Ata – 02/12/2019 

Aos 02 dias do mês de dezembro de 2019, às 14h, realizou-se reunião ordinária da Câmara 1 

Técnica de Planejamento, Projetos e Controle – CTPC, do Comitê da Bacia do Rio, na Sede do 2 

Comitê, localizada na rua dos Carijós, n°150, 10° andar, Centro, Belo Horizonte/MG. 3 

Conselheiros presentes: Izabela Márcia Coelho de Abreu – ARSAE MG; Humberto Fernando 4 

Martins Marques - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Heloisa Cristina França Cavallieri 5 

Pedrosa - SAAE Itabirito; Ronald Carvalho Guerra - ADAF; Leopoldo Ferreira Curi - Agência de 6 

Desenvolvimento da RMBH; Túlio Bahia – IGAM; Odorico C. Araújo – FIEMG; Lívia Mara de 7 

Oliveira Nogueira – VALE S.A. Conselheiros ausentes: Ricardo Aguilar Galeno - The Nature 8 

Conservancy do Brasil; André Lopes Vilaça - Prefeitura Municipal de Contagem; Viviane Alves 9 

Costa – PROMUTUCA; Leandro Vaz Pereira – CORESAB; Marco Aurélio Andrade Corrêa 10 

Machado - Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Simone Alvarenga Borja - ARCA 11 

AMASERRA; Alvânio Ricardo Neiva Junior – Prefeitura Municipal de Funilândia. Convidados: 12 

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

Mobilização CBH Rio das Velhas; Patrícia Coelho – Agência Peixe Vivo; Luiza C. Baggio – 14 

Comunicação CBH Velhas; Thiago Batista Campos - Agência Peixe Vivo; Luciana Gomes – 15 

Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; Célia Fróes– Agência Peixe Vivo. RELATORIA: 16 

Dimas Correa e Márcia Gomes - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas. Ronald Guerra, 17 

coordenador da câmara, inicia a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a 18 

pauta. Aprovação das atas das reuniões dos dias 29/07/2019 e 04/11/2019 - As atas em 19 

questão são aprovadas sem ressalvas. Informes: Izabela informa que a Resolução da ARSAE nº 20 

40 que tratava das ‘Disposições gerais para a prestação de serviços’ foi revogadas sendo 21 

substituída por novas resoluções, já disponibilizadas no sítio eletrônico da ARSAE. Explica que 22 

as novas resoluções apresentam aspectos mais técnicos e específicos. Expõe que dentre as 23 

novas resoluções, a nº 129 trata especificamente do sistema de abastecimento de água; a nº 24 

130 trata do esgotamento sanitário e a nº 131 dispõe sobre questões contratuais. Destaca que 25 

essas novas resoluções são fundamentadas pelas experiências adquiridas ao longo dos anos 26 

de atuação da ARSAE. Ronald questiona se agências reguladoras novas, não conveniadas com 27 
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a ARSAE, devem seguir essas resoluções. Izabela explica que é necessário que agências 28 

reguladoras novas criem normas próprias e destaca que a praxe adotada é a observação das 29 

resoluções de outras agências já estabelecidas para a elaboração das suas próprias. 30 

Estratégias e orientações para distribuição de mudas do Viveiro Langsdorff – Contrato 31 

005/2017 CG IGAM 003/2017 – GOS Florestal Tiago apresenta um panorama sobre a situação 32 

atual do Viveiro Langsdorff. Explica que nos últimos anos houve uma redução na procura por 33 

mudas, e destaca como motivo principal o custo com o deslocamento. Expõe que de acordo 34 

com o parecer da Agência Peixe Vivo, há uma necessidade de promover a interlocução entre 35 

os responsáveis pela produção das mudas e os demandantes. Célia afirma que o Instituto 36 

Estadual de Floresta – IEF manifestou interesse pelas mudas. Explica que o IEF possui 37 

demanda para o reflorestamento na cidade de Nova União. Ronald destaca a necessidade de 38 

melhorar a logística para a entrega das mudas e expõe a necessidade de estabelecer parcerias 39 

com produtores rurais e empresas atuantes na bacia do rio das Velhas para o reflorestamento 40 

de áreas degradadas. Humberto Martins expõe a possiblidade de uma parceria entre a 41 

Prefeitura de Belo Horizonte - PBH e o Comitê para o fornecimento de mudas para a Fundação 42 

de Parques da PBH através de um Termo de Parceria. Célia propõe a elaboração do Termo de 43 

Parceria tendo Humberto como facilitador. Ronald expõe a necessidade de maior mobilização 44 

dos produtores rurais para o investimento em reflorestamento requisitados pelo Cadastro 45 

Ambiental Rural - CAR e Programa de Regularização Ambiental – PRA. Célia argumenta que o 46 

viveiro é estabelecido por contrato que perdurará por mais dois anos, e destaca que o Comitê 47 

deverá verificar o interesse de permanecer com este projeto. Informa que será realizado o 48 

mapeamento das demandas para direcionar a produção. Neste mapeamento serão 49 

contemplados vários aspectos, inclusive as espécies demandadas e a finalidade dos pedidos. 50 

Ronald destaca a necessidade de priorizar as requisições de mudas para a restauração de 51 

áreas degradadas e ações voltadas para a produção de água. Ações do Grupo de Trabalho 52 

criado para análise da proposição conjunta dos Subcomitês Arrudas e Onça para 53 

recuperação de matas ciliares em leitos naturais nas bacias do Córrego Ressaca – Vila 54 
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Barroquinha, e do Córrego Freitas – Santa Terezinha A pedido de Ronald, Humberto expõe os 55 

resultados obtidos a partir da reunião do Grupo de Trabalho decorrida no dia 14 de novembro 56 

de 2019 para tratar das adequações necessárias para o prosseguimento do projeto. Explica 57 

que o termo de referência, o plano de trabalho e o termo de cooperação técnica serão 58 

revisados para posterior apreciação dos técnicos da Agência Peixe Vivo.  Informa que a partir 59 

de contato com a MRV, a pedido de Polignano, foi solicitada à empresa a realização das obras 60 

de infraestrutura alocadas no projeto como forma de compensação ambiental pela 61 

construção do estádio de futebol do Atlético MG.  Explica que na ocasião foi informado de que 62 

a empresa já havia adquirido uma propriedade para a realização da compensação ambiental, 63 

e destaca que desta forma, a MRV poderá participar do projeto apenas com algumas ações 64 

pontuais. No entanto, argumenta que a participação em todas as ações do projeto não foi 65 

descartada pela empresa. Luciana Gomes explica que posteriormente serão definidas as 66 

atribuições de cada entidade envolvida no projeto. Célia explica que é necessário definir o 67 

objeto com mais clareza para depois estabelecer parcerias e definir atribuições. Humberto 68 

solicita que os técnicos da Peixe Vivo definam quais ações são enquadradas como 69 

infraestrutura urbana para que sejam alocadas no escopo do projeto. Célia solicita a Patrícia 70 

que emita um parecer técnico sobre as ações que inviabilizam o projeto. Patrícia informa que 71 

este parecer será emitido até a última semana de janeiro. O GT irá verificar a possiblidade de 72 

novo encontro para elaboração dos documentos que serão apresentados à CTPC até o mês de 73 

fevereiro. 9º Encontro de Subcomitês 2019 – proposições e encaminhamentos Dimas Correa 74 

apresenta uma síntese das ações realizadas durante o 9º encontro de subcomitês. Lívia 75 

pergunta se durante o encontro surgiram demandas que sirvam de subsídio para nortear 76 

novos chamamentos de projetos. Ronald explica que na ocasião houve muito questionamento 77 

acerca da morosidade na contratação de projetos. Explica que a integridade do Comitê foi 78 

questionada no encontro em relação à contratação de projetos. Expõe que, na ocasião, 79 

surgiram argumentos sobre ilegalidades nessas contratações. Lívia argumenta que a melhor 80 

forma de evitar tais situações é capacitar os membros dos subcomitês sobre como são 81 
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alocados os recursos nos projetos e como ocorre o processo de licitação. Ronald expõe que 82 

essas informações devem ser contempladas nas ações de mobilização dos projetos 83 

contratados. Os conselheiros entendem que devem ser realizadas ações de capacitação sobre 84 

como ocorre o processo de contratação de projetos, tendo como público alvo os membros 85 

dos subcomitês. Patrícia Coelho expõe que um curso de capacitação à distância é mais 86 

eficiente para o atendimento a todos os subcomitês da bacia. Ronald destaca que as 87 

dificuldades mais salientadas pelos representantes dos subcomitês foram excesso de 88 

concessão de outorga; degradação das estradas vicinais; ausência de saneamento básico em 89 

áreas rurais; monocultura e manejo de pastagem inadequada, principalmente em regiões 90 

mais áridas; e baixa participação da sociedade civil no âmbito dos subcomitês.  Finalizado este 91 

assunto, é agendada a próxima reunião para o dia 27 de janeiro de 2020. Após concluir as 92 

discussões, Ronald agradece a presença e encerra a referida reunião.  93 

 94 

Ronald Carvalho Guerra 95 

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle 96 


