MEMÓRIA DA V REUNIÃO DA CTPLAN
CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
01 de Agosto de 2014 – UFU/Uberlândia
Membros presentes:
Joaquim Odilon Fernandes – Prefeitura Municipal de Iraí de Minas
Sylvio Luiz Andreozzi – UFU
Maria Lúcia Furtado Coelho Campos – Vale Fertilizantes
Gustavo Bernardino Malacco da Silva – ANGÁ
Geraldo Silvio de Oliveira – DMAE Uberlândia
Ravênia Márcia de Oliveira Leite – Polícia Civil
Pedro Paulo Ferreira Silva – Prefeitura Municipal de Uberlândia
- CTIL: Robson Rodrigues dos Santos - IGAM; Reginaldo José de Oliveira – Prefeitura
Municipal de Indianópolis; Leocádio Alves Pereira – DMAE Uberlândia; Luiz Henrique
Martins – NEOAMBIENTE; José Rafael da Silva – CREA/MG.
Participações:
Fernanda Maia – ABHA
Ronaldo Barbosa – ABHA
Bruno Gonçalves dos Santos – Prefeitura de Araguari
Juliana Andrade Silva dos Santos – UFU
Antônio Giacomini - CBH
Pauta / Assuntos Tratados:
Item 01 – Minuta de Portaria que cria Grupo de Trabalho para Revisão do Plano
Diretor (CTPlan e CTIL);
Item 02 – Apresentação dos Critérios de Hierarquização (CTPlan);
Item 03 – Apresentação da Minuta da Resolução que Classifica os Municípios e
Sub-bacias em nível de prioridade para investimentos na bacia (CTPlan).
Pauta conjunta CTIL e CTPlan - Minuta de Portaria que cria Grupo de Trabalho para
Revisão do Plano Diretor:
O coordenador da CTIL, Tiago – FIEMG, estava ausente por conta de outros
compromissos profissionais, sendo o membro Leocácio indicado para representar o
coordenador desta câmara na reunião.
Definido o coordenador da CTPlan, Sylvio – UFU, para coordenar a reunião conjunta.

O motivo da reunião conjunta foi a não concordância das alterações realizadas pela CTIL
na minuta supracitada. Nesse sentindo, ficou alinhado as seguintes revisões na minuta:
Onde está:
Será:
“Institui o Grupo de Trabalho de “Institui o Grupo de Trabalho de
revisão do Plano”
elaboração da proposta do Termo de
Referência para a Revisão”
o
Art1 – “de revisão do Plano de Art1o – “para acompanhar a
Recursos Hídricos para subsidiar a implementação do Plano Diretor de
elaboração do Termo de Referência Recursos Hídricos do CBH Araguari que poderá ser utilizado na condução GT Plano.”
dos trabalhos”
Art. 2º - I - Avaliar a implementação das Art. 2º - I – Analisar a implementação
ações do PDRH já desenvolvidas de do PDRH do CBH Araguari, inclusive
forma efetiva âmbito da Bacia através da análise do cumprimento de
Hidrográfica do Rio Araguari, inclusive objetivos e metas conforme prevê o
através da análise do cumprimento de cronograma de ações;
objetivos e metas conforme prevê o
cronograma de ações;
Art. 3º - § 1º e § 2º
Retirado
Critérios de Hierarquização e da Minuta da Resolução que Classifica os Municípios
e Sub-bacias em nível de prioridade para investimentos na bacia: realizada a
apresentação com inclusão das considerações realizadas na última reunião. Alinhado os
seguintes tópicos:
- Para o critério de conservação de cobertura vegetal: (+ é +) quando se tratar em critério
específico e (+ é -) para o critério geral.
- Os indicadores fisiográficos está com peso alto em comparação aos demais. Levandose em consideração que estão relacionados à índices “imutáveis” da bacia, os mesmos
foi reclassificados de 0 à 1.
Tal minuta será encaminhada para apresentação na próxima assembleia do comitê de
bacias, dia 07/08/2014.
Demais assuntos:
- Apresentado o andamento da organização do Seminário de Fitorremediação.
Próxima reunião: 29/08/2014

