COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS
CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E CONTROLE - CTPC

Ata – 29/10/2018
1

Data: 29/10/2018 (segunda-feira)

2

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

3

Início: 09h00min Término: 12h00min

4

PRESENTES:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

André Lopes Vilaça Santos - Prefeitura Municipal de Contagem;
Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB;
Alvânio Ricardo Neiva Junior - Prefeitura Municipal de Funilândia;
Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;
Heloisa França - SAAE Itabirito;
Humberto Marques - PBH/SMMA;
Ricardo Galeno – TNC;
Izabela Márcia Coelho De Abreu – ARSAE MG
Túlio Bahia - Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM;
Dimas Correa - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;
Ronald Guerra - ADAF;
Derza Nogueira - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;
Rodrigo Lemos - PRO/MUTUCA;
Nísio Miguel Torres de Miranda – Agencia de Desenvolvimento – RMBH;
Simone Botrel – ARCA/AMASERRA;
Patrícia Sena - Agência Peixe Vivo;
Jacqueline E. Fonseca - Agência Peixe Vivo;
Flavia Mendes - Agência Peixe Vivo;
Alberto S. Schvartzman - Agência Peixe Vivo.
AUSENTES:

25

Odorico C. Araújo – FIEMG;

26

Lívia Nogueira - VALE/S.A;

27

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

28

Izabella Resende - SEDA/MG.

29

RELATORIA:

30

Politácito Santos – Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas.

31

ASSUNTOS DISCUTIDOS:
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1. Considerações iniciais: Heloisa dá boas vindas aos presentes. Relata que a

33

Agência realizará uma breve apresentação acerca do contexto histórico dos

34

projetos financiados pela cobrança, além do processo de demandas de 2017.

35

Jacqueline realiza uma exposição sobre os projetos finalizados e em andamento

36

financiados pelo Comitê. Ricardo relata que alguns projetos básicos, financiados

37

pelo Comitê, estão sendo executados por outros parceiros da bacia, por exemplo, o

38

programa “Pro - Mananciais”, executado pela COPASA. Humberto expõe que de

39

certa forma é um desafio para o Comitê elaborar diretrizes básicas acerca da

40

revitalização de nascentes na bacia, sobretudo em áreas urbanas. Propõe que o

41

Comitê viabilize um seminário para debater as intervenções físicas e os

42

desdobramentos de ações em prol da recuperação dessas áreas. Jacqueline expõe

43

as características gerais do programa “SIGA Velhas”. Nísio relata que seria

44

importante expandir o curso básico de manejo da plataforma “SIGA Velhas” para

45

os interessados, inclusive para os conselheiros dos subcomitês. Jacqueline relata a

46

importância da CTPC construir uma atividade prática que proporcione esse

47

momento de capacitação. Rodrigo expõe que seria viável materializar um

48

momento de capacitação via plataforma digital, por exemplo, vídeos teóricos e

49

práticas que apontam o conteúdo da plataforma para os conselheiros. Tulio relata

50

que, com intuito de intensificar a divulgação do SIGA Velhas, considera essencial

51

enviar um comunicado oficial do CBH Velhas aos interessados do SISEMA. Nísio

52

sugere que a comunicação do Comitê envie aos interessados do SISEMA o link da

53

Plataforma “SIGA Velhas”, bem como um texto explicando o contexto, as

54

funcionalidades. Tulio aborda a necessidade de ter um momento presencial a fim

55

de capacitar os usuários e relata que internamente consultará o IGAM sobre o

56

momento, posteriormente enviará um e-mail com copia para a Agência e para o

57

presidente da CTPC formalizando a intenção. Rodrigo explica que seria

58

interessante disponibilizar aos usuários do SIGA uma cartilha com intuito de

59

divulgar as características gerais, sobretudo os procedimentos de inserção dos
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dados na plataforma. Alberto e Jacqueline reforçaram para que a solicitação formal

61

seja encaminhada para a Agência Peixe Vivo. Jacqueline explica que em síntese o

62

Comitê possui em caixa cerca de R$ 4.000.000,00 para atender as demandas do

63

chamamento de 2017. Alberto expõe que há em andamento uma articulação em

64

prol dos repasses retidos pelo Governo. Jacqueline relata que no caso dos valores

65

do 7,5%, referente aos trabalhos exercidos pela Agencia, o Governo providenciou o

66

repasse. 2. Aprovação da Minuta de Ata - 27/09/2018. Rodrigo expõe que se

67

abstém da aprovação. Os demais conselheiros presentes aprovam a minuta de ata.

68

3. Definição da escala temporal de contratação das demandas classificadas

69

como prioritárias - Chamamento de demandas/2017; Jacqueline relata que

70

processo do chamamento de 2017 contemplou um curso de elaboração de

71

demandas, realizado com o apoio da CTPC, bem como momentos de capacitação

72

dos proponentes acerca do esboço das demandas enviadas. Expõe que as

73

demandas foram aprovadas na 99ª Plenária do CBH Rio das Velhas, abril de 2018.

74

Jacqueline narra que foram encaminhadas no total de 59 demandas, sendo 17 não

75

prioritárias, 29 prioritárias, 13 retiradas de pauta. Relata que 24% das demandas

76

estão classificadas como Projetos Hidroambientais/produção de água e que as 29

77

demandas serão objeto de debate neste momento na CTPC. Jacqueline realiza uma

78

breve leitura dos temas das demandas. Expõe que no caso dos planos de manejos

79

da UTE Guaicuí a Agência será responsável pela elaboração do Termo de

80

Referência (TDR), e até janeiro/2019 o termo será concluído. Ronald relata que

81

seria importante verificar qual é o grau de proximidade da Prefeitura com a

82

demanda selecionadas referente aos planos de manejo em geral, uma vez que a

83

Prefeitura terá responsabilidades primordiais na gestão dessas áreas. No caso da

84

UTE Guaicuí, Rodrigo sugere ampliar espacialmente os estudos do plano de manejo

85

em direção aos limites dos municípios de Augusto de Lima e Buenópolis, pois os

86

municípios também apresentam unidades de conservação - APA. Patrícia relata

87

que todas as demandas deverão ser transformadas em TDRs, que muito dos casos
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serão materializados em projetos básicos. Rodrigo relata que se encontrou com os

89

Conselheiros Leandro e Simone a fim de estudar todas as demandas de 2017.

90

Expõe que em termos gerais as demandas possuem simetrias e caso haja interesse

91

do Comitê as demandas poderão ser agrupadas em temas macros. Expõe que no

92

caso dos corredores ecológicos seria importante expandir a área de interesse, uma

93

vez que o objetivo é conectar paisagens regionais - UTEs diferentes. Relata que

94

seria fundamental a CTPC debater de forma clara os critérios de classificação e

95

hierarquização das demandas, além de espacializar as demandas de acordo com a

96

tendência da bacia. Simone expõe que no caso da capacitação de técnicos de

97

viveiro de mudas da UTE Guaicuí a demanda poderia ser executada por meio de

98

parcerias institucionais, via entidades pertencentes aos subcomitês. Alberto expõe

99

que, na atual estrutura técnica da Agência, a Peixe Vivo não viabilizaria em curto

100

prazo os TDRs. Leandro relata que concorda com a contratação de empresas para

101

elaboração dos 29 TRDs referente às demandas classificadas como prioritárias.

102

Ronald expõe que compreende a sugestão e tal sugestão está aberta para votação

103

na CTPC. Patrícia sugere que na próxima reunião a Agência apresente uma

104

proposta que comtemple as demandas prioritárias, por meio lote de contratação

105

de demandas, que viabilizaria a contração de empresas para elaborarem os TRDs.

106

4. Proposições e encaminhamentos. Ficou acordado que a Agência apresentará

107

uma proposta geral para contratação de empresas para elaboração dos TDRs que

108

contemple as demandas prioritárias, salvo as demandas da UTE Guaicuí e os

109

projetos básicos já financiados pelo Comitê. Após concluir as discussões, Ronald

110

agradece a presença e encerra a referida reunião.

111
112
113

Ronald Carvalho Guerra
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle
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