MEMÓRIA DA V REUNIÃO DA DIRETORIA DO CBH ARAGUARI
GESTÃO 2013/2017
10 de março 2014 – Sede CBH Araguari
Araguari/MG
Membros da Diretoria presentes:
Presidente: Antonio Giacomini Ribeiro
Vice-Presidente: Joaquim Menezes Ribeiro da Silva
Secretário Executivo: Bruno Gonçalves dos Santos
Secretário Executivo Adjunto: Thiago Alves do Nascimento

Participações:
Ronaldo Brandão Barbosa - ABHA
Nara Santos – ABHA
Fernanda Maia – ABHA
Helder Antunes – ABHA
Adairlei Ap. Silva – ABHA
Gustavo Soares – Dois Comunicações
Maurício Scalon - Prefeitura Municipal de Sacramento
Ronan Afonso – Prefeitura Municipal de Perdizes
Sylvio Andreozzi - UFU
Gustavo Malacco - ANGÁ
Luiz Fernando - CCBE
Secretárias CBH Araguari:
Dayana de Sá
Olívia Dias

ASSUNTOS TRATADOS:
1. Houve a inversão dos itens de pauta, começando a reunião pelo item 13 – Apresentação do
novo layout do site do Comitê. O responsável pelo site, Sr. Gustavo Carneiro, proprietário da
Dois Comunicação, apresentou as funcionalidades e a disposição dos elementos no site.
Foram feitas algumas sugestões: ter espaço no site dedicado às entidades dos usuários, ao
corpo técnico do Comitê e aos Programas e Projetos desenvolvidos. O layout apresentado foi
aprovado, no entanto deverão ser feitas as modificações solicitadas e, posteriormente será
realizada uma nova análise pela diretoria. O site será apresentado na Assembleia Geral
Ordinária, agendada para o dia 03 de abril.
2. Seguindo ainda a inversão dos itens de pauta e passando para o item 04 – Composição das
Câmaras Técnicas, foi informado pela secretaria do Comitê, que das três Câmaras Técnicas
instituídas, somente a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança (CTOC) estava completa com
todos os nomes dos indicados. Na Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Legais
(CTIL) falta a indicação do CREA-MG, da SEMAD e do IGAM. Na Câmara Técnica de
Planejamento e Controle (CTPLAN), a FEAM abriu mão da sua vaga, sendo definido na
assembleia do Comitê, como ficará a composição da mesma.
3. No item 05 da pauta – Padronização de justificativas de ausência e controle de frequência,
ficou definido que a diretoria do Comitê juntamente com a sua secretaria elaborará uma
minuta de resolução contendo as normas e procedimentos para a padronização das
justificativas de ausência dos conselheiros, que será apresentada na próxima assembleia
ordinária, a ser realizada no dia 03.04.14 em Uberaba. Em relação ao controle de frequência
dos conselheiros nas reuniões do CBH, será enviado um comunicado a todos os conselheiros
(e suas respectivas entidades) que ainda não tomaram posse, para que o façam até na
próxima assembleia ordinária. Já para aqueles conselheiros que não foram na reunião do dia
06.02.14 e não justificaram sua ausência, será colocado em apreciação na reunião
extraordinária do dia 20.03.14, o abono de uma de suas faltas sem justificativas, devido à
ocorrência de duas reuniões no mesmo dia.
4. A respeito do item 07 – Representatividade do IGTEC no Comitê, a secretaria do CBH
informou desistência do Instituto de Geoinformação e tecnologia (IGTEC) na composição do
Comitê pelo segmento do Poder Público Estadual. Como a instituição ocupa a vaga de

suplência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SEDE), a Gerência de
Apoio aos Comitês (GECBH/IGAM) orientou que seja feita a indicação de mais um
representante da SEDE para ocupar a vaga de suplência, uma vez que, não ficou nenhuma
entidade inscrita e eleita do Poder Público Estadual fora da composição do Comitê.
5. Dando seguimento a pauta no item 08 – Definição de pauta e horários da Assembleia
Extraordinária (Nova Ponte) e da Assembleia Ordinária (Uberaba), após várias contribuições
foram elaboradas as pautas, conforme abaixo:
Assembleia Geral Extraordinária 20.03.14(8h30 às 12h00) – Nova Ponte/MG
Item 01 - Abertura, com verificação de presença e quórum;
Item 02 - Leitura do expediente e informes;
Item 03 - Aprovação da ata da Assembleia Geral Ordinária do dia 06.02.14;
Item 04 - Apresentação do Controle de Frequência e apreciação do abono das faltas nas
assembleias do dia 06.02.14;
Item 05 - Recomposição das vagas do Poder Público Estadual;
Item 06 - Composição das Câmaras Técnicas;
Item 07 - Consulta presencial sobre as propostas de ações por demanda espontânea;
Item 08 - Apresentação e aprovação da minuta da Resolução sobre o Custeio da Sociedade
Civil;
Item 09 - Apresentação e aprovação da minuta da Resolução que aprova o novo logotipo do
CBH Araguari e o Manual de Aplicação do mesmo;
Item 10 - Outros assuntos.
Assembleia Geral Ordinária 03.04.14 (8h30 às 12h00) – Uberaba/MG
Item 01 - Abertura, com verificação de presença e quórum;
Item 02 - Leitura do expediente e informes;
Item 03 – Aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária do dia 20.03.14;
Item 04 - Apresentação e aprovação do novo layout do site;

Item 05 - Apresentação e aprovação da minuta da Resolução sobre padronização das
justificativas de ausência;
Item 06 - Apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Consórcio
4ambiental.
Item 07 - Apresentação do ZAP (Zoneamento Ambiental e Produtivo);
Item 08 - Outros assuntos.
6. Conforme a pauta no item 06 – Elaboração de resposta ao Ofício da Prefeitura Municipal de
Uberlândia a respeito de instalações de tanques rede na região, foi discutido a respeito da
competência do Comitê diante o assunto, sendo feito um apanhado das ideias expostas para
a confecção do ofício, o qual segue anexo (ANEXO I).
7. A Analista Ambiental da ABHA, Fernanda Maia, apresentou as propostas de novas ações
para os projetos de demanda espontânea encaminhados pelos conselheiros. As decisões
sobre deferimento e indeferimento dessas propostas encontram-se anexo a este documento
(ANEXO II).
8. Devido ao horário de encerramento da reunião já ter excedido, o presidente fez o
encerramento agradecimento a participação de todos os presentes e comunicando que os
demais itens de pauta que não foram discutidos, seriam debatidos em outro momento.

ANEXO I
Propostas de Novas Ações para as Linhas Temáticas Dos Projetos De Demanda
Espontânea
Resposta às contribuições
1.

Luiz Fernando V. Rezende

Linha Temática: Água e Solo
Proposta 1: Construções de pequenas, médias e grandes barragens para propiciar reservatório
de água e regularização de vazão.
Resposta: Indeferida
Justificativa: Não há normativas ou planos de barramentos para regularização de vazões pelo
órgão gestor de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais justificando a necessidade
pública de tais barramentos. Além de estar fora da capacidade de financiamento por meio de
projetos de demanda espontânea.
Essa ação será tratada de forma mais abrangente, incluindo discussão com o CBH e suas
Câmaras Técnicas, por meio da revisão do PPA 2013 – 2017 disponibilizando recursos para
contratação por demanda induzida.
2.

Marcia Aparecida Silva

Linha Temática: Gestão das Águas
Proposta 1: Desenvolvimento e implantação de trabalhos técnicos para classificação de corpos
d'água.
Resposta: Indeferida

Justificativa: A classificação dos corpos d’água será tratada na revisão do Plano Diretor da
Bacia Hidrográfica do Rio Araguari e será contratada por meio de editais de demanda induzida.
Proposta 2: Desenvolvimento e implantação de efetivo cadastro de usuários com tipos de uso,
atuações, consumos
Resposta: Indeferida
Justificativa: Faltam estudos por parte da ABHA para subsidiar o cadastro de usuários. Já está
prevista a contratação de uma empresa especialista em produção de SIG, que servirá de base
para previsão de áreas na bacia carentes de cadastro. Além disso, é importante informar que a
ABHA possui uma meta (4B – Complementação e Atualização do Cadastro de Usuários) no
Anexo II do Contrato de Gestão nº 001/2012 na qual se responsabilizou por atualizar os
cadastros de usuários no CNARH até 70% das novas portarias de outorgas deferidas, renovadas
e retificadas, no período de outubro do exercício anterior até setembro do exercício corrente.
Proposta 3: Desenvolvimento e implantação de estudos para subsidiar balanço hídrico da bacia.
Resposta: Indeferida.
Justificativa: O balanço hídrico da bacia será tratado na revisão do Plano Diretor da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari e será contratada por meio de editais de demanda induzida.

3.

Angá
Linha Temática: Água e Florestas

Proposta 1: Alteração do nome da linha temática para Água e Sistemas Associados.
Resposta: Deferida
Justificativa: Entende-se que há outros ecossistemas de importante relevância para a bacia
além das formações florestais.

Proposta 2: Na descrição da linha temática inclui-se as áreas de reserva legal: Visa apoiar
projetos de proteção dos recursos hídricos por meio da conservação e recuperação de áreas de
preservação permanentes (APPs), reserva legal, unidades de conservação e outras formações
vegetacionais de relevante valor ecológico para região.
Resposta: Deferida
Justificativa: Entende-se também a importância das áreas de reserva legal para a conservação
dos recursos hídricos.
Proposta 3: Item 1.1 : Subsidiar estudos para criação de Unidades de Conservação.
Resposta: Deferida
Justificativa: A criação de unidades de conservação é ato governamental, no entanto pode-se
propor através de estudos a criação de novas unidades de conservação na bacia.
Proposta 4: Item 1.3: Exclusão da proposta, visto que a ação estava contemplada no item 1.4.
Resposta: Deferida
Justificativa: Considerou-se que a proposta do item 1.3 está contemplada no item 1.4.
Proposta 5: item 1.4: Prestação de assistência técnica e extensão rural objetivando a
conservação e recuperação de áreas de preservação permanente

e outros ambientes de

relevante valor ecológico.
Resposta: Deferida
Justificativa: Fez-se somente a alteração de “visando a recuperação de matas ciliares,
nascentes” para “objetivando a conservação e recuperação de áreas de preservação
permanente”.
Proposta 6: item 1.5: Exclusão da proposta 1.5 considerando que já está contemplada no item
1.4.

Resposta: Deferida
Justificativa: Considerou-se que a proposta 1.5 já estava contemplada no item 1.4.
Proposta 7: Item 1.6: Mesclar o item 1.6 e 1.7: Apoio a criação e estruturação de viveiros,
criação de redes de sementes nativas e capacitação de pessoal para operacionalização.
Resposta: Deferida
Justificativa: Considerou-se pertinente unir as ações.
Proposta 8: Mesclar o item 1.6 e 1.7.
Resposta: Deferida
Justificativa: Foi excluído o item 1.7 e remetida a proposta de capacitação pessoal para
operacionalização do viveiro para o item 1.6.
Proposta 9: Item 1.8: Ficou muito solto esse item, pois parece tudo que não for aplicado nos
outros itens poderia ser incluído aqui. Sugiro retirar.
Resposta: Deferida
Justificativa: Foi excluído o item 1.8 por considerar vaga a proposta de pesquisas.

Linha Temática: Água e Solo
Proposta 10: Item 2.2, proposta de nova redação: Capacitação e assistência técnica e extensão
rural aos pequenos produtores rurais, assentamentos de reforma agrária e comunidades
tradicionais buscando estimular a aplicação de técnicas adequadas de manejo do solo.
Resposta: Indeferida

Justificativa: A Diretoria do CBH Araguari propôs que nova redação de forma a abranger outros
seguimentos do setor produtivo. Nova redação: Capacitação e assistência técnica e extensão
rural buscando estimular a aplicação de técnicas adequadas de manejo do solo.
Proposta 11: Item 2.3: Os itens 2.3 e 2.4 são ações do item 2.1, sugiro retirá-los ou retirar o item
2.1.
Resposta: Indeferida
Justificativa: Entende-se que as ações são diferentes.
Proposta 12: Item 2.5: Implantações e a difusão de práticas de agricultura orgânica,
agroecológicas

e

de

permacultura.

Exclusão

(sistemas

agroflorestais,

silvopastoris,

agrossilvopastoris e permacultura)
Resposta: Deferida
Justificativa:
Proposta 13: Exclusão do item 2.6.
Resposta: Deferida
Justificativa: Foi excluído o item 1.8 por considerar vaga a proposta de pesquisas.
Linha Temática: Água e Biodiversidade
Proposta 14: Desenvolvimento de pesquisas associadas à conservação de espécies da fauna
associada a ambientes aquáticos com status de valor conservacionista(raras, ameaçadas de
extinção, de valor comercial, migratória e endêmicas na região).
Resposta: Deferida
Justificativa: Entendeu-se que a redação ficou melhor conforme proposto.
Proposta 15: Produção de conhecimentos e pesquisa sobre o uso de indicadores de qualidade

ambiental para os recursos hídricos a Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.
Resposta: Indeferida
Justificativa: Entende-se a importância do uso de bioindicadores, contudo a proposta ora
apresentada será contemplada na linha temática Gestão das Águas como uma nova ação.
Proposta 16: Item 3.3: Retirar esse item por já estar contemplado no item 3.1.
Resposta: Deferida
Justificativa: Entende-se que a proposta está realmente contemplada no item 3.1.
Proposta 17: Nova ação: Subsidiar estudos na definição das áreas importantes para
conservação dos ecossistemas aquáticos.
Resposta: Deferida
Justificativa: Entendeu-se como uma ação importante relacionada à conservação da
biodiversidade.

Linha Temática: Gestão das Águas
Proposta 18: Inserir ação voltada ao cadastramento de usuários.
Resposta: Indeferida
Justificativa: Faltam estudos por parte da ABHA para subsidiar o cadastro de usuários. Já está
prevista a contratação de uma empresa especialista em produção de SIG, que servirá de base
para previsão de áreas na bacia carentes de cadastro. Além disso, é importante informar que a
ABHA possui uma meta no Anexo II do Contrato de Gestão nº 001/2012 na qual se
responsabilizou por atualizar os cadastros de usuários no CNARH até 70% das novas portarias
de outorgas deferidas, renovadas e retificadas, no período de outubro do exercício anterior até
setembro do exercício corrente.

Proposta 19: Inserir ação voltada para o CAR
Resposta: Indeferida
Justificativa: Ficou acordado de tratar a ação do CAR de forma mais abrangente e com
discussão com o CBH Araguari e órgãos gestores competentes.
Proposta 20: Inserir ação para viabilização do Sistema de Informações
Resposta: Indeferida
Justificativa: O PPA 2013-2017 já possui rubrica destinada para contratação de empresa
especialista para construção de SIG.

ANEXO II
Ofício 004/2014_CBH
Araguari - MG, 17 de março de 2014.
A Sua Senhoria o Senhor
Hélio Alves Mendes
Secretário Municipal de Meio Ambiente de Uberlândia
Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600 - Bairro Santa Mônica
38408-150 Uberlândia - MG.

Assunto: Resposta ao Ofício Circular nº 12/2014/SEMEIAM/GS/AJ.

Senhor Secretário Municipal,
Acusamos o recebimento do Ofício Circular nº 12/2014/SEMEIAM/GS/AJ, datado
de 13 de março de 2014, no qual solicita deste Comitê de Bacia Hidrográfica, análise e parecer
sobre inúmeros tanques redes irregulares existentes nas represas da região.
Considerando tanto as Leis Federal nº9.433/97 e; Estadual n.º13.199/99, quanto
a complexidade do tema, informamos a inexistência de dados específicos a respeito desse tema
envolvendo os lagos de barragem da Bacia Hidrográfica o rio Araguari, em razão de não estar
contemplado no Plano de Aplicação deste Comitê nenhum estudo dessa natureza.
Especialmente, com relação aos dados que se referem empreendimentos irregulares.
Entretanto, no momento em que a Prefeitura Municipal de Uberlândia dispuser
de dados suficientes a respeito da temática, nos colocamos a disposição para apoiar ações que
visem coibir os empreendimentos que se apresentarem de forma irregular.
Servimo-nos do ensejo, para renovar nossos protestos da mais alta distinção.

Atenciosamente,

ANTONIO GIACOMINI RIBEIRO
Presidente do CBH Araguari

