1

Ata de Reunião

2

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta

3

minutos, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari se reuniram para 8ª

4

Assembleia Geral Ordinária de 2014, no Sindicato dos Produtores Rurais, em Indianópolis

5

– MG, Rua Joaquim de Oliveira Carvalho, nº 218, Bairro Centro, para discutir os seguintes

6

pontos da pauta que fora encaminhada anteriormente a todos os membros, sejam quais:

7

Item 01 - Abertura com verificação de presença e quórum; Item 02 - Leitura do

8

expediente e informes; Item 03 - Aprovação da Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária

9

(07.08.14); Item 04 - Aprovação da Resolução que Classifica as Sub-Bacias em Ordem

10

de Prioridade para Investimentos; Item 05 - Apresentação e Aprovação dos Critérios

11

de Hierarquização de Projetos; Item 06 - Apresentação do Sistema de Captação

12

Capim Branco I (DMAE Uberlândia); Item 07 - Apresentação de Projetos de Educação

13

Ambiental para o Consórcio 4Ambiental; Item 08 - Apresentação e Aprovação do

14

Anteprojeto para Implementação das Unidades Piloto de Tratamento de Efluentes

15

com Fitorremediação; Item 09 - Atividades da Agência de Bacia (ABHA); Item 10 -

16

Atividades CTPlan; Item 11 – Atividades CTOC; Item 12 - Atividades CTIL; Item 13 -

17

Outros assuntos. Membros presentes: Leonardo Massamitsu Ogusuku, Francely

18

Aparecida Moreno de Tilio, Robson Rodrigues dos Santos, Ademar Franco Guimarães,

19

Maurício Marques Scalon, Ronan Afonso Borges, Fabiana de Oliveira Sá, Bruno Gonçalves

20

dos Santos, Reginaldo José de Oliveira, Weber Bernardes de Andrade, Dirce Aparecida

21

Ferreira Marques, Joaquim Odilon Fernandes, Marco Aurélio Pereira de Paiva, Thiago

22

Alves do Nascimento, Luiz Fernando Vilela de Rezende, William Pereira Rodrigues, Antonio

23

Giacomini Ribeiro, Geraldo Silvio de Oliveira, Geraldo Magela Mendes, Francielle Oliveira

24

Silva, Gustavo Bernardino Malacco da Silva, Luiz Henrique Martins, Sylvio Luiz Andreozzi,

25

Luciano Leão Pereira. Presente por procuração: Everton Stábile Inácio representando

26

Márcia Aparecida Silva Abdanur, Ivone Aparecida Borges representando Ana Luisa

27

Bilharinho da Silva. Membros ausentes com justificativa: Márcia Aparecida Silva Abdanur,

28

Maria Lúcia Furtado C. Campos, Adalto Ribeiro Franco, Hermógenes Vicente Ribeiro, Jean

29

de Carvalho Breves, Waldison França Furtado, Pedro Augusto Rodrigues dos Santos,

30

Antônio Augusto Melo Malard, Ravênia Márcia de Oliveira Leite, Daniel Rennó

31

Tenenwurcel, Rogério Junqueira Maciel Villela, Lilian Takata, Názara Maria Naves Silva

32

Borges, Carlos Luiz Mamede, Antônio Geraldo de Oliveira, Hélio Alves Mendes, Letícia de

33

Almeida Maestri, Joaquim Menezes Ribeiro da Silva, Daniela Alves Rezende, Fernando

34

Antônio Abdalla, Paulo Roberto Favero Fravet, Hideraldo Buch. Convidados: Marcus

35

Vinícios A. Silva, Leocádio Alves Pereira, Fernando Guimarães Moreira e alunos da Escola

36

Estadual Nelson Soares de Oliveira. Iniciando a reunião o Presidente do CBH Araguari,

37

Antonio Giacomini Ribeiro, agradece ao Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de

38

Indianópolis pela disponibilização do local e pelo fornecimento do lanche, dá boas-vindas

39

aos conselheiros e aos alunos da Escola Estadual Nelson Soares de Oliveira,

40

parabenizando também a professora Andreia Silva pela iniciativa de levá-los à reunião.

41

Giacomini aborda assuntos pertinentes ao CBH, comentando primeiramente sobre a

42

questão da crise hídrica que o país está passando, ressaltando a grande importância do

43

Comitê nesse contexto, discorre também sobre a gestão descentralizada que o CBH Velhas

44

vem praticando; e fala sobre o andamento do Projeto de Perdas Físicas de Águas,

45

abordado no Seminário de Fitorremediação, o qual vem apresentando bom andamento,

46

porém, o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas já não apresenta grande avanço

47

devido à falta de participação das Prefeituras Municipais. O Presidente elogia a estrutura

48

do Facebook do CBH explicando que o novo site ainda não está no ar devido aos atrasos

49

da prestadora de serviços contratada para tal finalidade. Dando sequência à reunião, é

50

abordado o Item 2 da pauta, sendo que o Secretário do CBH Araguari, Bruno Gonçalves

51

dos Santos, realiza a leitura do expediente, mencionado as correspondências recebidas e

52

justificativas de ausência dos conselheiros. O presidente coloca em votação as justificativas

53

de ausência e também a ata da última assembleia, correspondente ao Item 3 da pauta,

54

sendo que as justificativas foram aprovadas por unanimidade e ata com uma abstenção.

55

Solicitou-se a inversão dos itens de pauta 4 e 5, sendo tal inversão aprovada. Seguindo o

56

andamento da assembleia, o Presidente Giacomini aborda o Item 4 em pauta que discorre

57

sobre a aprovação da Resolução que classifica as sub-bacias em ordem de prioridade para

58

investimentos, passando a palavra ao conselheiro Gustavo Malacco, que solicita a

59

apresentação do pedido de vista, logo os conselheiros Reginaldo José de Oliveira e Luiz

60

Fernando Vilela apresentam o pedido. Foi discorrido pelo conselheiro Reginaldo a opção

61

de tratar a classificação a nível de sub-bacia e não de municípios e Luiz Fernando ressalta

62

que os municípios que deveriam ser mais prioritários ficaram como os menos prioritários,

63

pedindo assim revisão dos pesos dos indicadores e colocando no relatório de vista suas

64

discordâncias. Em seguida, o Presidente do Comitê aborda o Item 5 em pauta com a

65

apresentação e aprovação dos critérios de hierarquização de projetos. O coordenador da

66

CTPlan, Sylvio Andreozzi, apresenta os critérios de hierarquização e a minuta da Resolução

67

que classifica as sub-bacias, primeiramente faz uma introdução sobre o trabalho realizado

68

pela CTPlan, a Analista Ambiental da ABHA, Fernanda Maia, fala sobre projetos de

69

saneamento básico e ao decorrer da apresentação surgiram dúvidas e argumentações. O

70

conselheiro e coordenador da CTIL, Thiago Alves, solicita que seja retirada as palavras

71

“setor privado” no item 9 da apresentação, mas a plenária decide em manter, uma vez que

72

consta na legislação do CERH dessa maneira. Sylvio sugeri manter como está, mas gerar

73

discussão para mudar no CERH. Thiago questiona a respeito dos pesos dos critérios de

74

análise, e após discussões apresentaram-se duas propostas para votação, a primeira da

75

CTPLan que obteve 14 (quatorze) votos, a segunda proposta pelo Secretário Executivo,

76

Bruno Gonçalves, que considerou nessa proposta alguns pontos abordados e observados

77

pela ABHA, o qual teve 05 (cinco) votos. Ao todo eram vinte e dois votantes, havendo assim

78

03 (três) abstenções, decidindo dessa forma manter a proposta apresentada pela CTPlan.

79

Prosseguindo a reunião, discutiu-se sobre a Tabela dos Valores Ambientais levantada pelos

80

conselheiros Luiz Fernando e Reginaldo, que propõe que seja alterada a proporcionalidade,

81

ficando os valores inversamente proporcionais (+ é -). O conselheiro Luiz Fernando

82

concorda, mantendo assim para a percentagem de área de conservação / ICMS ecológico,

83

enquanto que o conselheiro Gustavo mantém posição, valores proporcionais (+ é +) e

84

especificamente para projetos de restauração de áreas degradadas utilizaria (+ é -). Segue

85

para votação ficando, ficando 14 (quatorze) votos para a proposta da CTPlan contra 03

86

(três) votos para a proposta do Pedido de Vista e 05 (cinco) abstenções. Foi aprovada

87

também a normalização dos valores dos indicadores. Geraldo Magela da COPASA solicita

88

alterações nos valores de saneamento de Araxá e informa que irá enviar dados atuais; e

89

fica definido que as entidades que tiverem dados atualizados deverão enviar por e-mail, em

90

tempo hábil, para inserção na Resolução. Gustavo Malacco solicita que seja criado um

91

procedimento padrão, utilizando os dados do SNIS ou as informações prestadas pelas

92

entidades. Finalizando os itens 4 e 5, os mesmos foram colocados em votação, sendo

93

aprovados com 02 (duas) abstenções. Realizou-se a inversão do Item 10 que foi

94

apresentado antes do Item 06, em que o Diretor Presidente Interino da ABHA, Ronaldo

95

Barbosa, apresenta os gastos realizados no 2º Seminário Técnico de Águas Subterrâneas

96

e o Coordenador da CTOC, Marcus Vinícios, expõe suas atividades. No Item 06 em pauta

97

o Presidente Giacomini convida o Diretor Técnico do DMAE Uberlândia, Sr. Fernando

98

Guimarães e o Gerente Ambiental, Sr. Leocádio Alves para apresentação do Sistema de

99

Captação Capim Branco I. O conselheiro, Gustavo Malacco, solicita que o CBH envie um

100

ofício à SUPRAM recomendando que seja incorporado o Plano Diretor de Água e Esgoto

101

do DMAE no Processo de Licenciamento do Sistema de Captação Capim Branco I no prazo

102

de 18 (dezoito) meses, que é aprovado com 03 (três) abstenções. Em sequência, Giacomini

103

passa para o Item 7 em pauta, o coordenador do Consórcio 4ambiental, Sr. Marcos Gama,

104

informa que os 04 (quatro) munícipios participantes do Consórcio já possuem o Plano de

105

Resíduos Sólidos e Santa Juliana possui também Plano Municipal de Saneamento Básico,

106

já os outros três estão em processo de desenvolvimento, o mesmo propõe um projeto, como

107

ação emergencial, um Parque Sanitário que venha abranger resíduos de vários tipos e que

108

possua área de compostagem e a criação de eco pontos, diz também que já fechou a

109

compra da área para o aterro que será no município de Santa Juliana, com a premissa de

110

educação ambiental e coleta seletiva. Marcos Gama, informa que já recebeu patrocínio

111

para elaboração do projeto e solicita investimentos da ABHA para execução do projeto.

112

Giacomini ressalta que o Consórcio 4Ambiental precisa apresentar o projeto ao comitê para

113

que seja devidamente analisado. Passa-se Item 8 em pauta, o Presidente do CBH Araguari

114

apresenta o anteprojeto para implementação das unidades piloto de tratamento de

115

efluentes com fitorremediação, discorre sobre as expectativas, viabilidade econômica e

116

andamento que está sendo significativo, propõe dois grupos de solução de tratamento, um

117

na zona rural para unidades unifamiliares e um para zona urbana nas comunidades ou

118

bairros maiores. O anteprojeto é levado em votação e aprovado por unanimidade. Houve a

119

inversão do Item 12 que passou para antes do Item 9 da pauta. Giacomini passa a palavra

120

para o Coordenador da CTIL, Thiago Alves, que comente sobre as atividades da Câmara

121

Técnica, o mesmo explana sobre a elaboração da Resolução que Criar o Grupo de

122

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG) na âmbito do CBH Araguari; a revisão

123

do Regimento Interno do CBH, identificando pontos, lacunas e outros casos em que o

124

regimento interno está insuficiente, omisso ou deve ser alterado; e a elaboração de uma

125

minuta que poderá ser utilizada para a criação dos Regimentos Internos das Câmaras

126

Técnicas. Dando continuidade, o Presidente aborda o Item 9 em pauta, passa a palavra

127

para o Diretor Presidente Interino da ABHA que apresenta as atividades da Agência de

128

Bacia, discute sobre assuntos relevantes, demonstrando a evolução dos programas e

129

projetos, a evolução das despesas dos 7,5% e 92,5% e a evolução de desembolso do

130

recurso da Cobrança. O conselheiro Luiz Henrique solicita que o CBH veicule mais

131

informações na mídia e Giacomini ressalta um plano de mídia e possíveis parcerias.

132

Gustavo solicita que Ronaldo faça uma nova consulta ao Instituto Mineiro de Gestão das

133

Águas (IGAM) referente a participação de conselheiros em processo seletivos do Comitê.

134

O Coordenador da CTOC, Marcus Vinícios, explana a respeito das atividades da Câmara

135

Técnica no Item 11, comentando sobre a realização do 2º Seminário Técnico de Águas

136

Subterrâneas e sobre a revisão da metodologia da cobrança que está em fase inicial. Por

137

fim, o Presidente Giacomini faz mais algumas considerações no Item 13, informa que entre

138

os dias 23 e 28 de novembro, acontecerá o XVI ENCOB e que o CBH Araguari irá custear

139

a participação de um representante de cada segmento. Houve a manifestação de interesse

140

dos seguintes conselheiros: Usuários – Ana Luisa Bilharinho da Silva (CODAU), Sociedade

141

Civil – Luiz Henrique Martins (NEOAMBIENTE) e Poder Público Municipal - Marco Aurélio

142

Pereira Paiva (Prefeitura Municipal de Ibiá), ficando para o Poder Público Estadual se

143

manifestar dentro do prazo de uma semana a partir da data da reunião. Giacomini informa

144

também que está prevista uma assembleia extraordinária para o dia 06 (seis) de novembro

145

de 2014, em Uberlândia, para discutir a respeito do Revisão do Plano Diretor de Recursos

146

Hídricos do CBH Araguari. O presidente encerra a reunião agradecendo a presença de

147

todos. Nada mais a tratar encerro esta ata Bruno Gonçalves dos Santos.

