MEMÓRIA DA VI REUNIÃO DE 2016 DA DIRETORIA DO CBH ARAGUARI
GESTÃO 2016/2017
09 de maio de 2016 – AMVAP
Uberlândia/MG
Membros da Diretoria presentes:
Presidente: Antonio Giacomini Ribeiro
Vice-Presidente: Marco Aurélio Pereira Paiva
Secretário Executivo: Thiago Alves do Nascimento
Secretário Executivo Adjunto: Joaquim Menezes Ribeiro da Silva
Coordenador da CTPlan: Sylvio Luiz Andreozzi
Coordenador da CTOC: Michel Sinclair Rodrigues
Participação:
Dayana de Sá e Sousa – Analista Administrativo
Priscilla Alves Rocha – Assessora de Comunicação
Sérgio Leal – Diretor Presidente da ABHA
Ronaldo Brandão Barbosa – Gerente Administrativo Financeiro da ABHA
Joaquim Odilon Fernandes – Conselheiro (Prefeitura de Iraí de Minas)
Paulo Cardoso – Conselheiro (Sindicato Rural de Iraí de Minas)
Maria Lúcia Furtado – Conselheira (Vale)
Igor Fernandes Gonçalves – Sec. Administração e Planejamento Econômico Iraí de Minas
ASSUNTO TRATADO:
Item 01 – Discussão dos Pareceres Técnicos da CTOC para os Processos de
Outorgas da Vale Fertilizantes nº 06014/2013 e nº 02257/2016.
O Presidente do CBH Araguari, Antonio Giacomini, solicita que todo o processo de outorga
encaminhado ao comitê tenha e cumpra um cronograma, evitando que os prazos sejam
excedidos. O Coordenador da CTIL e da CTOC esclarecem que haverá uma reunião
conjunta das câmaras técnicas no dia 12/05/16 para discutir o regimento interno das
câmaras, sendo contemplado no documento os procedimentos internos de cada uma.
Giacomini pede que este documento seja pautado na próxima assembleia ordinária, a ser
realizada no dia 02/06/16. Devido ao curto prazo para entrega do deferimento dos

processos de outorgas pelo CBH à SUPRAM, fica agendada a 3ª Assembleia Geral
Extraordinária para o dia 19/05/16, às 8h30, em Uberlândia, com a seguinte pauta:


Apresentação e votação dos Pareceres da CTOC referentes aos Processos de
Outorgas nº 06014/2013 (Canalização e/ou retificação de curso de água) e nº
2257/2016 (Desvio de curso d’água) da empresa VALE Fertilizantes;



Apresentação e aprovação das Políticas para Concessão de Patrocínio.

Caso haja algum pedido de vista na plenária do dia 19/05/16, o Presidente solicita ao
Secretário Executivo do CBH Araguari, Thiago Alves, que elabore um ofício a ser
direcionado à SUPRAM solicitando a prorrogação do prazo de entrega dos documentos
para o dia 03/06/16, pois, assim, o pedido poderá ser analisado na 3ª Assembleia Geral
Ordinária, a ser realizada no dia 02/06/16 que terá como pauta os seguintes itens:


Regimento Interno das Câmaras Técnicas;



Termo de Referência de Revisão do Plano Diretor;



Revisão do Plano Plurianual de Aplicação;



Pronunciamento sobre o período de seca;



Análise do pedido de vista (caso haja);



Projeto de Fitorremediação.

Item 02 – Apresentação e discussão do projeto de Fitorremediação.
O Presidente do CBH informa que ele juntamente aos conselheiros Sylvio Andreozzi e
Marco Aurélio, e o Gerente Administrativo e Financeiro da ABHA, Ronaldo Barbosa,
visitaram a Universidade Feevale, no Rio Grande do Sul, nos dias 28 e 29 de abril, com o
objetivo de buscar informações para estudar a viabilidade da aplicação do método de
fitorremediação para tratamento de efluentes na bacia hidrográfica do rio Araguari.
Andreozzi comenta que mesmo a qualidade da água saindo dentro dos parâmetros legais,
a estação de tratamento ainda não possui licenciamento ambiental, sendo a água
descartada na rede de esgoto. O conselheiro também informa que pesquisou, mas não
encontrou no Estado de Minas Gerais nenhuma estação de tratamento semelhante.
Giacomini manifesta o interesse de implantar uma unidade de demonstração na bacia do
rio Araguari. Ronaldo explana sobre a parte legal do processo, comentando que a

faculdade não possui fins lucrativos, que a contratação poderá ser direta com dispensa de
licitação, mas que dependerá da limitação orçamentária e que o Comitê deverá delimitar
a quantia a ser investida. Ele ressalta que para implantar uma unidade ainda este ano
será necessário definir um município a ser contemplado. Sylvio lembra que a definição
deverá ser feita respeitando a classificação de sub-bacias prioritárias feita pela CTPlan.
Giacomini então estabelece um cronograma, sendo o primeiro passo o contato com a
FEAM para discutir a respeito do licenciamento desse tipo de empreendimento. Giacomini
aproveitará a reunião já agendada para o dia 17/05/16, em Belo Horizonte, para fazer a
consulta. Concomitantemente à consulta à FEAM, a ABHA ficará responsável em realizar
o levantamento dos custos (comparativos de uma estação de tratamento comum com a
de fitorremediação), formas de contratação e verificar a classificação das sub-bacias e,
por último, o CBH deverá analisar a rubrica que será destinada a este fim, dentro do Plano
Plurianual de Aplicação. Ao final da discussão sobre o tema, o Presidente sugere ainda
que seja realizado outro Seminário de Fitorremediação.
Item 03 – Cronograma de atividades para o Plano Diretor – CTPlan.
O Coordenador da CTPlan, Sylvio Andreozzi, informa que o cronograma das atividades
da câmara técnica relacionadas ao Plano Diretor será desenvolvido na reunião do dia
12/05/16, momento em que o Termo de Referência será revisto conforme solicitação da
Diretoria. Sérgio Leal, diretor presidente da ABHA, comenta que nos próximos dias será
publicado o edital de contratação de técnicos que poderão auxiliar nos trabalhos da
CTPlan. Giacomini salienta que a revisão do Plano poderá contar com a participação da
Emater e essa definição da participação da entidade se dará nos próximos dias.
Item 04 – Aditivo com a empresa DRZ sobre o Resumo Executivo dos Planos
Municipais de Saneamento Básico.
Sérgio Leal sugere que seja elaborado os Resumos Executivos dos Planos Municipais de
Saneamento Básico, visando a distribuição e publicidade dos planos à sociedade. Ele
apresenta o orçamento feito junto à DRZ, empresa responsável pela elaboração dos
PMSB financiados pelo CBH Araguari, sendo o valor de 219 mil para 20 resumos

impressos por município e 253 mil resumos em formato digital (pdf.). Andreozzi questiona
se a ABHA possui todos os dados e informações dos planos e se os mesmos estão
disponíveis para acesso, pois, se assim for, entende que não há necessidade de realizar
esses gastos e sugere que seja feito um evento em cada município para divulgar a entrega
dos Resumos Executivos. O Secretário Executivo Adjunto do CBH, Joaquim Menezes,
acredita que a criação de uma Comissão de Acompanhamento seria mais significativa do
que a distribuição dos resumos, no que se refere a aplicação dos Planos. Giacomini
externou sua decepção em relação ao trabalho da DRZ no que tange a parte geográfica
do Plano de Saneamento de Iraí de Minas - as páginas iniciais do material foi praticamente
cópia de dados secundários. Ao final da conversa fica definido que o edital de contratação
mencionado anteriormente poderá contemplar um analista que fará resumos técnicos,
incluindo os resumos executivos dos PMSB. Giacomini também expõe a ideia da Diretoria
do CBH se reunir com os candidatos a prefeitos dos municípios integrantes da bacia do
rio Araguari, visando integração entre Comitê e municípios, além de reforçar
compromissos na gestão municipal com os recursos hídricos.

Outros Assuntos
O Diretor Presidente da ABHA Sérgio Leal informa que o NIEA realizou a análise técnica
dos projetos de demanda espontânea encaminhados à ABHA e que a maioria dos projetos
deve ser readequada por falta de documentos. Leal comunica a possibilidade do próximo
edital ser elaborado pelo NIEA, sendo o custo pago pelo Ministério Público. Giacomini
concorda, recomendando que o edital siga os parâmetros estabelecidos pelo FHIDRO.

