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

Minuta de Ata – 26/11/2018
1

Data: 26/11/2018 (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

Alvânio Ricardo Neiva Junior - Prefeitura Municipal de Funilândia;

6

Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;

7

Heloisa França - SAAE Itabirito;

8

Izabela Márcia Coelho De Abreu – ARSAE MG

9

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

10

Dimas Correa - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;

11

Ronald Guerra - ADAF;

12

Derza Nogueira - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas;

13

Rodrigo Lemos - PROMUTUCA;

14

Izabella Resende - SEDA/MG.

15

Lívia Nogueira - VALE/S.A;

16

Patrícia Sena - Agência Peixe Vivo;

17

Jacqueline E. Fonseca - Agência Peixe Vivo;

18

Flávia Mendes - Agência Peixe Vivo;

19

Luiz Guilherme - Equipe de Comunicação - CBH Rio das Velhas;

20

Felipe Cabral - Coordenador SCBH Gandarela;

21

Rogério Tavares Oliveira – RUS;

22

Sergio Fernando - SCBH Poderoso Vermelho;

23

Mariana Morales - SCBH Rio Taquaraçu;

24

AUSENTES:

25

Nísio Miguel Torres de Miranda – Agencia de Desenvolvimento – RMBH;

26

Simone Botrel – ARCA/AMASERRA;

27

André Lopes Vilaça Santos - Prefeitura Municipal de Contagem;

28

Leandro Vaz Pereira - Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB;
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29

Odorico C. Araújo – FIEMG;

30

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

31

Ricardo Galeno – TNC;

32

Humberto Marques - PBH/SMMA;

33

RELATORIA:

34

Politácito Santos - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas.

35

ASSUNTOS DISCUTIDOS:

36

1. Informes: Ofício AGBPV 194/2018 - Resposta ao ofício 087/2018 - solicitação

37

da Prefeitura de Felixlândia para inclusão do município na bacia

38

hidrográfica do Rio das Velhas: Flávia relata que a prefeitura de Felixlândia

39

encaminhou um ofício ao Comitê solicitando a inserção de uma parte do território

40

do município na área de atuação do CBH Velhas. Expõe que diante dos documentos

41

apresentados, além da escassez de documentos oficiais, a Agência elaborou um

42

parecer sugerindo o indeferimento da solicitação. Rodrigo relata a importância do

43

Comitê elaborar, de forma clara, as métricas de inserção dos territórios municipais.

44

Túlio expõe que esse tema gera dúvidas, pergunta se é o Comitê a instituição

45

responsável pela definição da área de atuação. Sugere aos técnicos da Agência

46

estudar o caso. Ronald relata que cabe a CTPC ratificar ou retificar o parecer. Os

47

conselheiros presentes aprovam o parecer. 2. Aprovação da Minuta de Ata -

48

29/10/2018 (anexo). Jacqueline relata que enviou por e-mail considerações

49

sobre o conteúdo da Ata e ler para todos os presentes as sugestões. Os

50

conselheiros presentes confirmam a inserção do conteúdo. Túlio expõe que, no

51

caso da capacitação presencial “SIGA Velhas” para os profissionais interessados do

52

SISEMA, sugere que seja pautada no próximo ano. No caso do manual do SIGA

53

Velhas sobre as características básicas de padronização e disponibilização de

54

dados geográficos, Rodrigo relata que elaborará um conteúdo preliminar e enviará

55

ao coordenador da CTPC. Expõe que gostaria de registrar sua fala na ata da última

56

reunião: “seria fundamental a CTPC debater de forma clara os critérios de
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classificação e hierarquização das demandas, além de espacializar as demandas de

58

acordo com a tendência da bacia”. Posteriormente os conselheiros presentes

59

aprovam a minuta de Ata. 3. Definição da escala temporal de contratação das

60

demandas classificadas como prioritárias - Chamamento de demandas/2017.

61

Jacqueline explica que a Agência elaborou uma proposta de agrupamento de

62

demandas em blocos. Relata que esses blocos serão objeto de licitação

63

independente, cuja empresa ganhadora da licitação elaborará os Termos de

64

Referência (TDRs). No caso das 29 demandas prioritárias, 03 demandas de

65

saneamento básico serão discutidas posteriormente pela CTPC, e as 03 demandas

66

da UTE Guaiçuí serão viabilizadas pelos técnicos da Agência. Expõe que desta

67

forma as 23 demandas prioritárias foram agrupadas em 3 blocos distintos e

68

independentes.

69

acordo com as tipologias. Explica que cabe à CTPC decidir se essa proposta será

70

encaminhada, se os 3 blocos serão contratados concomitantemente ou serão

71

fragmentos temporalmente. Rodrigo relata que seria importante comunicar aos

72

municípios de Buenópolis e Augusto de Lima acerca da possibilidade da

73

elaboração dos planos de manejo das APAs. Expõe que sugere ao SCBH Rio

74

Curimataí, via Equipe de Mobilização, entrar em contato com os gestores

75

municipais explicando essa possibilidade.

76

interesse dos municípios, os gestores deverão encaminhar junto com a solicitação

77

a lei de criação e o recorte espacial da unidade de conservação. Ronald ressalta a

78

necessidade de trabalhar o conteúdo dos planos de manejo financiado pelo CBH

79

Rio das Velhas, uma vez que cabe ao Comitê discernir o conteúdo no TDR. No caso

80

da capacitação dos viveiristas, pede ao SCBH Guaiçuí para se posicionar sobre as

81

condições atuais da demanda em geral. Mariana explica que essa demanda poderia

82

ser executa via parceiros da bacia, cita o Instituto Espinhaço como parceiro que

83

poderia ajudar na execução. Jacqueline explica que entrará em contato com a

84

mobilização local para verificar as características dessa demanda. Rodrigo expõe

Jacqueline explica que as demandas foram agrupamentos de

Jacqueline relata que, caso haja
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que devido à demora na contratação das demandas há necessidade de notificar os

86

proponentes a intenção da elaboração dos TDRs, pois neste intervalo de tempo

87

muitas demandas já foram executadas por outras instituições, assim não gerando

88

um custo inadequado. Explica que seria importante neste momento debater a

89

estrutura do chamamento público, bem como as características das demandas a

90

fim de construir uma proposta de projetos para a bacia. Expõe que seria um erro

91

da CTPC aprovar a contratação das 23 demandas, uma vez que entende que há

92

necessidade de debater com os subcomitês todas as demandas enviadas. Além

93

disso, a CTPC destinará recursos financeiros significativos a esse tipo de

94

contratação. Ronald explica que a CTPC enviará aos proponentes um ofício

95

perguntando a pertinência da demanda na atual conjuntura da bacia hidrográfica

96

com intuito de evitar a superposição de projetos. Ronald relata que cabe aos

97

conselheiros da CTPC avaliarem a proposta elaborada pela Agência. Os

98

conselheiros presentes aprovam a contratação concomitante dos 3 blocos de

99

demandas independentes. Rodrigo relata que é contrário a essa proposta, pois

100

esse procedimento é semelhante ao anterior que apresenta inconsistência, assim

101

replicando um modelo inapropriado que não deu certo. Ronald exprime que

102

concorda com o posicionamento e que esses elementos serão discutidos nas

103

reuniões futuras da CTPC. 4. Proposições e encaminhamentos. Mariana Morales,

104

coordenadora do SCBH Rio Taquaraçu, relata que o subcomitê enviou ao Comitê

105

uma demanda de 2015 referente à execução de alternativas de fossas sépticas na

106

bacia. Expõe que ainda a demanda não foi executada de forma plena. Ronald expõe

107

que a CTPC enviou um ofício aos subcomitês notificando que a discussão dos temas

108

de saneamento básico será feita nas próximas reuniões da CTPC. Rodrigo relata

109

que o Comitê deverá, de forma democrática com os subcomitês, debater todo o

110

tramite de contratação dos projetos, além dos processos de chamamento de

111

demandas. Expõe que é essencial o Comitê discutir temas macros da bacia a fim de

112

integrar UTEs com demandas semelhantes. Ficou acordado nas próximas reuniões
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o tema geral será debatido pelos conselheiros. Derza relata que a demanda do

114

parque linear, classificada como prioritária pela Câmara, já está em fase de

115

elaboração por parte de outros parceiros, assim o Subcomitê propõe à CTPC a

116

alteração da hierarquização das demandas, pois a 2° demanda enviada ao Comitê

117

foi classificada como não-prioritária. O plano de manejo, portanto, seria

118

reclassificado como prioritário pela CTPC. Ronald sugere ao subcomitê elaborar

119

um oficio explicando tal alteração e solicitando também o plano de manejo da área

120

de Refúgio da Vida Silvestre, uma vez que há possibilidade de integração de gestão

121

territorial. Rodrigo solicita à CTPC a elaboração de um ofício encaminhando a

122

demanda “Formação continuada sobre recurso hídricos, meio ambiente e

123

cidadania” à CTECOM a fim de ser discutida e implementada. Ronald relata que a

124

próxima reunião da CTPC ocorrerá possivelmente em fevereiro. Politácito expõe

125

que os conselheiros Humberto, Ricardo, Leandro, André e Nísio justificaram a

126

ausência. Após concluir as discussões, Ronald agradece a presença e encerra a

127

referida reunião.

128
129

Ronald Carvalho Guerra

130

Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle
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