MEMÓRIA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DA DIRETORIA DO
CBH ARAGUARI
GESTÃO 2018/2021
22 de janeiro de 2019 – 8h30 – ABHA Gestão de Águas
Araguari/MG
Membros da Diretoria presentes:
Presidente: Bruno Gonçalves dos Santos
Vice-Presidente: Weber Bernardes de Andrade
Secretário: Maurício Marques Scalon
Participação:
Ronaldo Brandão – Diretor-Presidente Interino da ABHA
Cynthia Guerra – Coordenadora de Integração da ABHA
Maria Isabela de Souza – Gerente Técnica da ABHA
Márcia Burjack – Analista Ambiental da ABHA
Isabel Evaristo – Auxiliar Administrativa da ABHA
ASSUNTOS TRATADOS:
O Presidente do CBH Araguari, Bruno Gonçalves, iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos para o alinhamento de assuntos demandados pelas Câmaras
Técnicas do Comitê e encaminhamentos administrativos.
Item 01 – Apresentação da Gerente Técnica da ABHA Gestão de Águas, Maria
Isabela de Souza;
O Diretor-Presidente Interino da ABHA, Ronaldo Barbosa, explanou a contratação da
Gerente Técnica da ABHA, Maria Isabela de Souza, decorreu para atendimento do
Edital Conjunto para Entidade Equiparada do CBH Paranaíba e CBH Araguari. Isabela
expõe que está feliz em participar do corpo diretivo da ABHA, sua formação é
engenheira agrônoma e toda sua experiência profissional foi na área ambiental e que
possui experiência de 10 anos em comitê, coloca também que o trabalho na ABHA irá
agregar muito conhecimento a ela, no momento está estuda os contratos e planos de
trabalho que a ABHA acordou com os Comitês para conhecer melhor a particularidade
de cada um e está disposta a contribuir com a ABHA na área técnica. O Presidente dá
as boas-vindas a Isabela e coloca que a ABHA foi muito cobrada para que tivesse em
seu quadro funcional um departamento técnico para atender as demandas do comitê.
Gonçalves ressalta ainda que o comitê precisa de executar obras e deixar de produzir
papel e coloca a diretoria à disposição. O secretário do CBH Araguari, Maurício Marques
Scalon, coloca que o corpo técnico da ABHA é de fundamental importância para dar
vazão ao recurso da cobrança.
Item 02 – Discussão e definição sobre o Ofício IGAM/GEABE nº. 33/2018, Custeios
de Diárias 7,5% e 92,5%;
O Diretor-Presidente Interino da ABHA, Ronaldo Barbosa, explicou que houve alguns
questionamentos referentes a custeio de diária do Instituto BioAtlântica (IBIO)
ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam), e como o assunto é de interesse de
todos comitês o representante do Igam, Michael Jacks de Assunção encaminhou a
resposta ao IBIO, Ofício IGAM/GEABE nº 33/2018, com cópia a todas as Entidades
Equiparadas. Barbosa explica que o Igam pontuou que, as despesas com diária de
viagem dos conselheiros cuja participação seja em reuniões, rotineiras dos Comitês tem
a natureza de custeio, portanto devem ser custeadas à conta dos 7,5%, neste mesmo

sendo, as despesas com hospedagem, passagens aéreas e terrestres, lanches para
reuniões, locação de veículos e demais despesas ordinárias dos Comitês, também
devem ser programa ou projeto custeadas à conta dos 7,5%, desde que não estejam
relacionadas a algum estudo, previsto no Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica (PDRH). Caso as despesas com hospedagem, passagens aéreas e
terrestres, lanches para reuniões, locação de veículos e demais despesas, estejam
relacionadas com algum programa, projeto ou estudo previsto no PDRH, estes podem
ser custeados à conta dos 92,5%, as atividades que são inerentes a função do Comitê
de Bacia, ou seja, a atividade fim do Comitê que é se reunir, devem ser custeadas com
os recursos do 7,5%, eventos, tais como, Fórum Mineiro de Comitês, encontros de
integração, reuniões diversas no Igam ou Semad, reuniões ordinárias e extraordinárias,
devem ser custeadas na rubrica dos 7,5%, os demais eventos, como o Encontro
Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob) e que, tenham a finalidade de
fortalecer o comitê de bacia, podem ser custeados à conta dos 92,5%. Barbosa expõe
que entrou em contato com o representante do Igam, Michael e ele explicou que a
Procuradoria do Igam entendeu que é dessa forma que deve proceder o custeio e que
até o presente momento estava sendo feito errado assim o Igam deverá pedir para
retroceder e reenquadrar todos processos de diárias custeados. Barbosa salienta que o
Michael informou que há um decreto para aprovação da casa civil que dispõe sobre os
Contratos de Gestão firmados entre o Estado de Minas Gerais, representado pelo
Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e as Agências de Bacias Hidrográficas ou as
entidades a elas equiparadas, relativos à gestão de recursos hídricos de domínio do
Estado de Minas Gerias, enquanto esse decreto não for assino fica prevalecendo esse
entendimento do Igam. Barbosa ressalta que a solução a curto e médio prazo é trabalhar
junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), para tentar reverter essa
interpretação do Igam e no ofício destaca que despesas que estejam relacionadas com
algum programa, projeto ou estudo previsto no PDRH, estes podem ser custeados à
conta dos 92,5% , Barbosa afirma que a solução é rever o Plano Diretor e articular junto
ao CERH. Gonçalves expõe que sendo pago pela conta dos 7,5% gastos que se
enquadram na conta do 92,5%, irá comprometer o funcionamento da agência e que
pode ser realizado um adendo no Plano Diretor para tender esses custeios. Gonçalves
ressalta ainda que o Contrato de Gestão foi aprovado em duas instâncias e que agora
não podem mudar o que foi aprovado. Bruno coloca que esse assunto será levado a
Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) para inclusão de um adendo no
Plano Diretor. Barbosa sugere que a diretoria do CBH Araguari entre em contato com a
Diretoria dos demais comitês para saber como foi alinhado esse assunto. Gonçalves
coloca é importância de levar esse assunto para discussão no FMCBH, sugerir como
item de pauta. Barbosa salienta que existe uma preocupação pois na última plenária do
CBH Araguari, foi apresentado e aprovado o Orçamento 2019 da ABHA Gestão de
Águas e no qual não havia custeio de nenhuma despesa do comitê e sim valores que
atendem a Entidade Equiparada, Michael (Igam) estava presente e o mesmo não se
pronunciou a respeito da nova interpretação do Igam.
Item 03 - Apresentação e aprovação para publicação do Edital de Demanda
Espontânea e seus anexos;
O Presidente explana que o novo Edital de Demanda Espontânea foi encaminhado pela
Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan) para aprovação da publicação,
sem nada a acrescentar a diretoria aprova a publicação. A Coordenadora da ABHA,
Cynthia Guerra, questiona sobre a realização da oficina de capacitação conforme
demanda da CTPlan o presidente autoriza dar andamento na mesma. Gonçalves expõe
que cada presidente que atuou no CBH Araguari tinha o seu conceito de gestão e cada
um contribuiu imensamente para o comitê. O Presidente explana como será conduzido

os encaminhamentos das Câmaras Técnicas com finalidade de dar agilidade e vazão
as demandas serão encaminhadas a ABHA e informadas a Diretoria do CBH Araguari.
Gonçalves coloca que na síntese da reunião a Câmara Técnica deverá deixar explícito
os encaminhamentos não sendo necessário ser um ofício. Scalon coloca que o apoio
da ABHA nas reuniões é muito importante, no passado houve uma resistência da
participação da ABHA nas reuniões de Câmara Técnica pelo fato da agência fazer
proposta sobre os assuntos que estavam sendo discutidos, sendo essa situação não
cabível tendo em vista que a Câmara Técnica é estruturada para atender as
necessidades técnicas do Comitê. Scalon ressalta ainda que a divisão dos membros
para a participação nas Câmaras Técnicas foi realizada de acordo com a especialização
técnica de cada membro e respeitando cada segmento. Scalon salienta que a
participação da diretoria nas reuniões das Câmaras Técnicas tem que acontecer até
para dar suporte e agilidade nos processos, mas que cada vez que um membro da
diretoria tomar alguma decisão os demais membros sejam notificados, que toda decisão
seja compartilhada com os membros ausentes. Barbosa esclarece que não a intenção
da ABHA em tomada se decisão e sim apoiar e subsidiar tecnicamente as ações do
Comitê.
Item 04 - Discussão sobre uso do recurso da cobrança em Saneamento (Sistemas
de Tratamento de Efluentes);
O Presidente explana que na última reunião da Diretoria foi falado sobre o anseio de
utilizar o recurso da cobrança para a realização de Sistemas de Tratamento de Efluentes
e a importância de ter agilidade em saneamento. Gonçalves coloca que participou da
última reunião da CTPlan no âmbito da Câmara Técnica está sendo trabalhado um
cadastro multifinalitário (Cadastro de Rede) não sendo somente esgoto, porém o que
tem chegado até a diretoria pelos Municípios é a necessidade do tratamento de esgoto.
Gonçalves esclarece que o cadastro de rede é a primeira etapa do processo e uma das
últimas etapas é o tratamento de esgoto, na última reunião da CTPlan o Presidente
explanou a visão da diretoria em atender os municípios que já tem Cadastro de Rede
deverá ser contemplado com a obra da ETE. O presidente coloca ainda que a Câmara
Técnica entende que para trabalhar a proposta da diretoria a plenária deverá fazer o
encaminhamento de um novo edital para a CTPlan. Gonçalves coloca que a demanda
em realizar obras deverá ser amadurecido e depois encaminhar a plenária, ressalta
ainda que, quando a CTPlan começou a análise para cadastro de rede o cenário
financeiro era outro e que hoje tem aporte para Sistemas de Tratamento de Efluentes.
Item 05 - Definição sobre a participação na 58ª Reunião Ordinária do Fórum
Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH);
O Presidente salienta a importância da participação do comitê na 58ª Reunião do
FMCBH, porém como os custeios das diárias passaram a ser contabilizadas no centro
de custo 7,5% a participação ficará restrita, Gonçalves sugere que o assunto sobre os
custeios nas contas dos 7,5% e 92,5% conforme e-mail do Igam encaminhado a ABHA,
seja levado para discussão o FMCBH. Gonçalves também sugeriu que a diretoria
participe representando o CBH Araguari. Assim em concordância confirmaram a
participação o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário, caso o secretário adjunto
não participe será aberto uma vaga para o segmento que ele representa. Gonçalves
solicita que a secretaria executiva encaminhe um ofício com sugestão de pauta da 58ª
Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH),
considerando o conteúdo do Ofício IGAM/GEABE nº. 33/2018 encaminhado pelo
Instituto Mineiro de Gestão das Águas.

Item 06 - Definição do representante para compor a comissão de seleção do
Diretor Presidente da ABHA;
O Diretor-Presidente Interino da ABHA, Ronaldo Barbosa, explanou sobre o processo
seletivo para contratação do Diretor-Presidente da ABHA Gestão de Águas, informou
que está previsto no Edital a ser publicado em breve, que a empresa selecionará (05)
cinco candidatos os quais realizarão uma entrevista que será conduzida por uma
Comissão de (05) cinco membros a serem designados pelo Conselho de Administração
da ABHA, e que deverá ser composta por um representante do Conselho de
Administração da ABHA, um representante do CBH Araguari, um representante do CBH
Paranaíba, um representante do IGAM, e um representante da ANA. Barbosa ressalta
que essa comissão acompanhará todo processo e no final participará da entrevista e
esclarece também que o valor de referência do Edital é de R$35.000,00 e será públicado
nos jornais de São Paulo, Belo Horizonte, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Barbosa
ressalta ainda qua a pedido do Ministério Público os candidatos passarão por uma prova
escrita. Scalon salienta contextualizou que participou da Comissão de Julgamento para
Seleção da Entidade Delegatária e manifestou a desejo de continuar representando o
CBH Araguari na comissão que irá acompanhar a contratação do Diretor-Presidente.
Gonçalves concorda e diz que Scalon é a pessoa mais adequada para representar o
comitê. Fica definido pela Diretoria que Scalon representará o CBH Araguari na
comissão que acompanhará a contratação do Diretor-Presidente da ABHA. Barbosa
salienta que manterá a Diretoria informada do status.
Item 07 - Relato sobre a Visita técnica a empresa Wetlands Construídos;
O Presidente expõe que essa visita técnica foi agendada pela CTPlan e participou os
membros da CTPlan Luiz Humberto (DMAE), João Eduardo Della Torres (ABES) e o
Presidente do CBH Araguari. A empresa Wetlands Construídos é um sistema de
tratamento convencional, uns dos dados citados foi que na França se usa mais Wetlands
do que ETE e que o clima na França não é tão propício para esse tipo e tratamento quanto
no Brasil. Gonçalves coloca que foi realizada visita à ETE wetlands implantada na Mina
de Águas Claras (MAC) – Vale S/A, no município de Nova Lima/MG, mais precisamente
na Serra do Curral, na divisa dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. A visita foi
monitorada pela funcionária da Vale, Sra. Amanda Guerra responsável pelos sistemas de
saneamento da Mina de Águas Claras e na UGL wetlands piloto implantada na ETE
Marzagão - Serviço Autônomo de Saneamento Básico de Itabirito - MG (SAAE).
Gonçalves expõe que os detalhes técnicos serão apresentados na Plenária pelos
participantes da visita técnica. Scalon questiona sobre os custos. Gonçalves explica que
o custo para instalação é o mesmo, porém o custo operacional é baixo pois tem pouca
mão de obra. Gonçalves destaca que um sistema muito interessante, mas sabem se irá
atender e que outras visitas em outros sistemas de tratamento acontecerão.
Item 08 - Discussão e definição da pauta da Assembleia Geral Ordinária
(07.02.2019);
A diretoria delibera quais os assuntos serão discutidos na Assembleia Geral Ordinária
do dia 07 de janeiro de 2019. Sendo aprovados os seguintes pontos:
Item 01 - Abertura da sessão e verificação de presença e quórum;
Item 02 - Discussão e aprovação da ata da 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2018
(06.12.2018);
Item 03 - Comunicado dos Conselheiros;
Item 04 - Leitura do expediente e das comunicações da ordem do dia;
Item 05 - Assuntos relativos a contratação do Diretor Presidente da ABHA Gestão de
Águas;
Item 06 - Formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 002/2017;

Item 07 - Discussão e definição sobre o Ofício IGAM/GEABE nº. 33/2018, Custeios de
Diárias 7,5% e 92,5%;
Item 08 - Definição sobre a participação na 58ª Reunião Ordinária do Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas (FMCBH);
Item 09 - Relato sobre a Visita técnica e apresentação sobre o Sistema Wetlands
Construídos;
Item 10 - Apresentação da Oficina de Capacitação de habilitação ao Edital de Demanda
Espontânea;
Item 11 - Apresentação das atividades da Câmara Técnica de Planejamento e Controle
(CTPlan);
Item 12 - Outros assuntos.
Item 09 - Aprovação do Calendário 2019 das Reuniões da Diretoria;
O Presidente apresentou a proposta de calendário e o mesmo foi aprovado pela
diretoria.
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Item 10 - Outros Assuntos.
A coordenadora da ABHA, Cynthia Guerra, informa a Diretoria que no dia 21.12.2018
findou o contrato da comunicação e que foi publicado um novo edital para a contratação
de uma nova empresa e está previsto que os envelopes sejam abertos no dia
29.01.2019, no mês de janeiro o comitê ficará sem a empresa de comunicação mas a
Coordenadora de Comunicação da ABHA, Priscilla Rocha dará o suporte necessário.
Scalon a importância do Plano de Educação Ambiental sobre a importância da água e
solicita que esse tema seja alinhado com a empresa que ganhar o edital. Scalon solicita
ainda que seja comunicado a diretoria sobre abertura dos editais. Barbosa coloca que
na Plenária de abril será apresentado as prestações de contas e que em fevereiro
iniciará uma auditória independente. Scalon informa que foi aprovado a prorrogação dos
mantados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH).

