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CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2020, às 9h, reuniram-se ordinariamente os 1 

conselheiros da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle – CTPC, do 2 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Rio das Velhas, por meio de 3 

videoconferência, utilizando-se da plataforma Zoom Meeting. Participaram os 4 

seguintes conselheiros: Tulio Bahia – IGAM; Leopoldo Ferreira Curi – Agência de 5 

Desenvolvimento da RMBH; Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico 6 

Central de Minas CORESAB; Rone Frank Silva – FIEMG; Lívia Mara de Oliveira 7 

Nogueira – VALE S.A; Ronald de Carvalho Guerra - Associação dos Doceiros e 8 

Agricultores Familiares de São Bartolomeu - ADAF. Conselheiros ausentes: Alvânio 9 

Ricardo Neiva Júnior – Prefeitura de Funilândia; Heloísa Cristina França Cavallieri – 10 

SAAE Itabirito; Eric Alves Machado – Prefeitura de Contagem; Humberto Fernando 11 

Martins Marques – Prefeitura de Belo Horizonte; Marco Aurélio Andrade Correa 12 

Machado – Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Izabela Márcia Coelho de 13 

Abreu – ARSAE MG; José Mário Lobo Ferreira – EPAMIG; Valmir Valter Barral Júnior 14 

– Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios ADAO. Participaram os 15 

seguintes convidados: Luiza Baggio – Assessoria de Comunicação do CBH Rio das 16 

Velhas; Paula Fontoura, Ohany Vasconcelos – Agência Peixe Vivo; Dimas Correa – 17 

Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas. O coordenador Ronald Guerra inicia a 18 

reunião agradecendo a presença de todos. Ato contínuo coloca em pauta a ata da 19 

reunião do dia 26 de outubro, que é aprovada tendo uma abstenção. Avaliação do 20 

segundo seminário de saneamento rural do CBH Rio das Velhas, realizado em 21 

09 de novembro: Tulio Bahia – IGAM considera muito bom o seminário, destaca as 22 

informações apresentadas a respeito do PNSR, bem como as soluções tecnológicas 23 

propostas. Contudo, considera que as apresentações poderiam ter sido um pouco 24 

mais direcionadas para a bacia do Rio das Velhas. Ronald lembra que o seminário 25 

visa dar subsídios para a criação de um programa de saneamento rural do comitê, a 26 

ser discutido pela câmara em 2021, com a realização de oficinas com os gestores 27 

municipais. Além disso, propõe-se também retomar o debate acerca dos planos 28 

municipais de saneamento básico (PMSB). Dimas Correa – Equipe de Mobilização 29 

CBH Rio das Velhas, considera que a segunda etapa do seminário se deu de forma 30 

mais organizada, com o apoio da assessoria de comunicação do comitê na 31 

divulgação e na operação da plataforma utilizada. Tulio solicita a divulgação do 32 

relatório de saneamento rural da bacia do Rio das Velhas no site do comitê, bem 33 

como as demais apresentações realizadas durante os dois dias de seminário. Ronald 34 

sugere uma matéria específica, inclusive como temática de um dos informativos 35 

periódicos desenvolvidos pela assessoria de comunicação. Discussão da proposta 36 



 
 

 

 

Rua dos Carijós, 150 – 10º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30120-060 - (31) 3222-8350. 
cbhvelhas@cbhvelhas.org.br - www.cbhvelhas.org.br 

 

2

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONTROLE 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

de Plano Plurianual de Aplicação dos recursos da cobrança 2021-2023 à luz das 37 

novas diretrizes do IGAM. Ronald lembra que tem participado de reuniões junto à 38 

diretoria do comitê para revisão e alinhamento do PPA à proposta de criação de 39 

métodos de avaliação de desempenho e execução do mesmo. Informa que a última 40 

versão do documento (vr5) discutida pela diretoria foi encaminhada aos conselheiros 41 

da câmara técnica, que confirmam o recebimento. Ohany Vasconcelos – Agência 42 

Peixe Vivo, informa que a deliberação do PPA é pauta da próxima reunião plenária do 43 

comitê, a ser realizada no dia 15 de dezembro. Ronald questiona aos conselheiros se 44 

existe alguma consideração a ser feita. Leandro Pereira – CORESAB pergunta quais 45 

foram os encaminhamentos a respeito da metodologia a ser utilizada para avaliação 46 

dos indicadores propostos pelo IGAM, uma vez que, durante as discussões realizadas 47 

na última reunião, ficou claro que precisava de reavaliação. Ronald diz que foi 48 

proposta uma moção da CTPC direcionada à diretoria do comitê, com vistas a 49 

explicitar tal situação, mas que ainda não havia sido encaminhada. Dimas informa que 50 

este documento foi elaborado por ele e revisado por Thiago Campos, gerente de 51 

projetos da Agência Peixe Vivo. Compartilha e faz a leitura do mesmo com os demais, 52 

que aprovam o texto. Dimas se compromete a enviar a moção à diretoria logo que 53 

terminar esta reunião. Não havendo nenhum outro questionamento, o PPA 2021-2023 54 

é aprovado pela CTPC por unanimidade. Status referente à contratação e 55 

execução dos projetos hidroambientais. Paula Fontoura – Agência Peixe Vivo, 56 

apresenta o status das contratações dos projetos hidroambientais. Das ações de 57 

preservação e produção de água, o contrato para operação e fornecimento de mudas 58 

do Viveiro Langsdorff se encontra em vigor. Os projetos “Por aqui passa um rio”, na 59 

UTE Águas da Moeda; “diagnóstico de propriedades rurais no Ribeirão Carioca”, UTE 60 

Itabirito; e projeto de recuperação ambiental na UTE Bicudo já foram finalizados. 61 

Quanto ao segundo chamamento para elaboração de projetos hidroambientais, o 62 

projeto “resgatando jovens para o desenvolvimento sustentável” na UTE Guaicuí foi 63 

concluído em 2019; A elaboração do plano de manejo da APA Municipal da Serra do 64 

Cabral está em execução; a elaboração dos projetos executivos para os sistemas de 65 

abastecimento de água nas comunidades de Buriti Velho e Jacarandá (UTE’s Bicudo 66 

e Picão) está prevista para 2021, mas a efetiva execução dos mesmos ainda depende 67 

da resolução das pendencias relacionadas à doação de patrimônio junto ao IGAM. O 68 

projeto de sistema rede coletora e interceptores de esgoto para o bairro Morro São 69 

Sebastião, em Ouro Preto (UTE Nascentes) não foi recomendado, uma vez que os 70 

serviços de esgotamento sanitário no município foram privatizados, havendo o 71 

entendimento de tais serviços serem responsabilidade desta empresa. No mais, o 72 
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status dos projetos do segundo chamamento pode ser resumido da seguinte forma: 73 

01 projeto concluído; 3 projetos em execução; 3 projetos em contratação; 4 projetos 74 

em licitação; 11 projetos com TDR em elaboração; 2 projetos aguardando licitação; e 75 

3 projetos suspensos. Rone Frank – Fiemg pergunta se os subcomitês estão 76 

realizando suas atividades normais. Dimas afirma que na medida do possível, visando 77 

cumprir o planejamento preestabelecido, os subcomitês têm desenvolvidos suas 78 

atividades de forma remota. Contudo, aqueles mais distantes da Região Metropolitana 79 

de Belo Horizonte tem tido mais dificuldade, em função da escassez de acesso às 80 

possibilidades tecnológicas (telefonia e internet). Não havendo mais nenhum assunto 81 

a trata, a reunião é encerrada, da qual lavrou-se a presente ata. Encaminhamentos: 82 

Enviar à diretoria o manifesto a respeito dos indicadores propostos no plano de 83 

trabalho do IGAM; próxima reunião em 01 de fevereiro de 2021. 84 

 85 

 86 

Ronald Carvalho Guerra 87 

Coordenador da CTPC 88 


