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PARTICIPANTES
1. Thiago Alves do Nascimento (CBH
Araguari)
2. Bruno Gonçalves dos Santos (CBH
Araguari)
3. Luiz Humberto de Freitas Souza (CBH
Araguari)
5. Bruno Neto de Ávila (Semad)
6. Sylvio Luiz Andreozzi (CBH Araguari)
7. Keila Teles (FUNEPU)
8. Karen Cristina - FUNEPU

10. Carlos Alberto Valera (Promotor de
Justiça)
11. Sergio Leal (ABHA)
12. Cynthia Guerra (ABHA)
13. Polyanna Duarte (ABHA)
14. Ana Carolina Mocci (ABHA)
15. Isabel Evaristo (ABHA)
16. Camila Kalil (ABHA)

9. Jhonatan G. de Souza - FUNEPU
ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 – A reunião foi um momento de alinhamento das ações previstas no Termo de
Compromisso Positivo (TCP), assinado em agosto de 2017; primeiro Aditivo do
TCP e no Acordo de Cooperação, assinados em fevereiro de 2018. Na
oportunidade a área técnica da ABHA apresentou aos presentes o status das
atividades desenvolvidas e o cronograma previsto para cumprimento das Ações
acordadas.
Item 01 - O Presidente do CBH Araguari e representante da Fiemg, Thiago Nascimento,
agradece a presença de todos e esclarece que a reunião foi solicitada pelo CBH Araguari e
pela ABHA, para apresentar a situação em que se encontram as ações previstas no Termo
de Compromisso Positivo (TCP) e para ajustar o que está pendente para a concretização das
atividades que ainda não foram concluídas, entre elas a contratação dos estagiários que
darão suporte para a análise dos pedidos de outorga que estão pendentes na Supram TMAP.
Thiago se desculpa por ter que se ausentar e assegura que a equipe da ABHA e os membros
da diretoria presentes o representarão. O Diretor Presidente da ABHA, Sergio Leal, reafirma
o propósito da reunião e expõe que serão tratados assuntos como: os projetos de Demanda
Espontânea e Saneamento Básico e a contratação da equipe de suporte à SUPRAM. Sergio
expõe que como o trabalho é realizado com dinheiro e instituições públicas, os processos
são mais morosos e, por isso, nem sempre é possível concretizar as ações nos prazos
previstos. A analista ambiental da ABHA, Ana Carolina Mocci, faz uma apresentação breve
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sobre cada item contemplado no TCP, começando pelo projeto de Saneamento Básico.
Explica que aconteceram diversas reuniões da Câmara Técnica de Planejamento e Controle
(CTPlan), e que nelas foram feitas análises dos planos municipais de Saneamento Básicos
dos 20 municípios da Bacia levantando diversas informações sobre eles quanto ao
tratamento de esgoto. A partir dessa análise foram pré-selecionados sete municípios com
menos de 20 mil habitantes, que não possuem ETE em área urbana e se enquadram para
atendimento imediato. O estudo foi apresentado para CTPlan para a pré-seleção dos
municípios de: Serra do Salitre, Pedranópolis, Santa Juliana, Campos Altos, Pratinha,
Indianópolis e Tapira. Desses, seis têm o Plano Municipal de Saneamento Básico implantado
como Lei, apenas Tapira não possui. Sergio lembra que o CBH Araguari custeou o
desenvolvimento desses Planos Municipais. Ana Carolina expõe que foi realizada uma
reunião com os representantes dos municípios para a apresentação e explicação das etapas
do projeto. Os representantes que não puderam comparecer foram contatados por telefone e
e-mail. Após essa reunião foi publicado o Edital para Cadastro Técnico de Rede. Ana
Carolina ressalta ainda que foram estabelecidas etapas que deverão ser cumpridas para que
o objetivo de ter 100% de água e esgoto tratados seja alcançado e apresenta rapidamente as
etapas: contratação da empresa para elaborar o cadastro técnico; projeto de redes
complementares; execução do projeto de redes complementares; contratação da empresa
para execução de ETA e ETE; execução de obras. Expõe que apenas Indianópolis não
manifestou interesse até o momento da reunião e que acontecerá uma reunião com os
representantes do município para esclarecimentos. Ana Carolina questiona se os municípios
assinarão um TAC com o Ministério Público para que haja uma garantia de que eles
participarão das próximas etapas e não abandonarão o processo. O Promotor de Justiça,
Carlos Valera, afirma que obrigatoriamente os TACs serão celebrados, e que os munícipios
irão assegurar que o recurso tenha um fluxo contínuo e a contrapartida; que seguirão a
política tarifária, e ainda se submeterão ao 0,5% da Lei 12.513.97. Ana Carolina mostra a
planilha de controle das obras de saneamento e aponta o prazo final de entrega das obras
sendo no início do ano de 2021. Sergio ressalta e agradece a ajuda do DMAE Uberlândia nas
ações desenvolvidas até aqui. Ana Carolina explana sobre o andamento das atividades de
Demanda Espontânea. Coloca que foram realizadas diversas reuniões com a CTPlan, e que
a área técnica da ABHA teve a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido em outras
Agências de Bacia como a PCJ e a Peixe Vivo. Comenta também que o prazo final para
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envio de projetos é o dia 19 de março. Coloca ainda que a área de Comunicação da ABHA
desenvolveu, na reta final do processo de inscrição, uma nova ação de comunicação em
massa, com o reenvio do edital para mais de mil e-mails e a divulgação em mídias como
blogs, jornais, redes sociais e rádios. Ana Carolina afirma que até o momento da reunião não
foi recebido nenhum projeto, mas que na última semana a ABHA foi bastante procurada para
retirada de dúvidas. Valera recomenda que, caso o prazo se finde e não haja inscrições de
projetos, os prefeitos e secretários da região sejam comunicados oficialmente para que não
haja mais reclamações e ressalta que esse problema de falta de interessados não é
exclusivo do PN2 e sugere que, caso seja possível, seja promovido um curso de capacitação
para as prefeituras. Afirma ainda que não existe como avançar em Demanda Espontânea
sem que haja essa capacitação. O coordenador da CTPlan e representante da UFU, Sylvio
Andreozzi, explica que o Edital pediu o envio de uma intensão de projeto e que a ABHA
ajudaria na consolidação desses projetos. Sylvio ainda questiona sobre a possibilidade de
um proponente ter controle da execução do projeto. Ana Carolina coloca que o proponente
pode acompanhar a execução, mas não executar. Sylvio coloca que esse é um desafio
quando se pensa em projetos vindos da Academia. Valera coloca que a gestão do recurso é
intransferível e sugere a criação de um termo de acompanhamento. Sergio coloca que em
2018 haverá uma revisão do PPA e sugere uma rubrica específica para instituições de
ensino. Ana Carolina retoma a apresentação e afirma que, caso não haja a prorrogação do
prazo para o encaminhamento de projetos, a previsão para a entrega dos produtos finais é
em março de 2019. A analista ambiental da ABHA, Pollyanna Duarte, apresenta o Projeto
Águas Gerais, e expõe o andamento das ações que estão em andamento, em específico
refere-se à contratação de extensionistas que auxiliarão nas análises dos processos de
outorga que estão pendentes na Semad. Sylvio, completa dizendo que a Universidade tem
um processo interno que é bem estruturado e que por questões da própria instituição é mais
viável a contratação de extensionistas e não estagiários como pensado no início do projeto.
Uma das diferenças entre esses tipos de contratação é que o processo seletivo e o
gerenciamento dos extensionistas são de responsabilidade de um professor coordenador
indicado pela Universidade e que os estagiários seriam de responsabilidade da Semad.
Sylvio expõe que a previsão é que dentro de um mês os extensionistas estejam dentro da
Semad e afirma que esses estudantes serão treinados e capacitados pela Semad para o
desenvolvimento das atividades que serão executadas. Explica que a seleção será feita após
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uma conversa de alinhamento entre a UFU e a Semad. Pollyana retoma a apresentação e
expõe a planilha de gastos previstos e ressalta que esse projeto está sendo visto com bons
olhos por outros comitês no estado de Minas Gerais. Sergio afirma que acredita que até dia
16 de abril os extensionistas já começaram a trabalhar. O representante da Semad, Bruno
Neto, afirma que a estrutura para receber os profissionais já está pronta. Sergio expõe que a
primeira parcela do repasse está acabando e que seria muito importante que a segunda
parcela fosse disponibilizada ainda em março e que as duas prestações de contas já estão
sendo entregues. Comenta ainda que os projetos estão caminhando, que são demandas
demoradas e que precisa ser alinhado como será feito a prorrogação do TCP. Valera
questiona se a prorrogação abrange aporte de mais recurso e se há a necessidade de
manter essa estrutura como está ou se pode haver uma negociação. Sergio coloca que será
realizada uma reunião entre ABHA e MP e que o apontamento dessa pauta é só uma prévia.
Valera sugere que ações sejam mais divulgadas. Sergio levanta a possibilidade de ser feito
um informativo especial sobre o TCP. O representante do Departamento Municipal de Água e
Esgoto (DMAE), Luiz Humberto, sugere que as ações desenvolvidas sejam apresentadas
também no ENCOB. Sylvio comenta sobre a implantação do SIG e coloca que futuramente
será necessária a anuência do Igam referente ao processo de automatização do sistema de
outorga, o que ajudará a evitar o acumulo de outorgas e que a ideia é fazer com que esse
sistema seja referência. Valera encerra a reunião parabenizando e agradecendo ao trabalho
de todos.

