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ASSUNTOS ABORDADOS
Item 01 - Apresentação de Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)
para Cadastro Técnico de Redes de Saneamento;
Item 02 - Apreciação da minuta do Termo de Referência para contratação de empresa(s)
para realização do cadastro técnico de redes (saneamento básico);

Item 03 - Outros assuntos.
Item 01
O Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento e Controle (CTPlan), Sylvio Luiz
Andreozzi, inicia a reunião agradecendo a presença dos representantes dos municípios
pré-selecionados para participação no Edital de Procedimento de Manifestação de
Interesse (PMI) para Cadastro Técnico de Redes de Saneamento, os membros da CTPlan
e da ABHA. Contextualiza o histórico de projetos voltados para a área de Saneamento
Básico (esgotamento sanitário) que foram realizados pelo CBH Araguari e explica sobre o
processo de seleção dos sete municípios. Na reunião estavam presentes os
representantes dos municípios de Tapira, Santa Juliana, Indianópolis e Pedrinópolis.
Andreozzi explica que serão abertos editais específicos para cada etapa do processo.
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Enfatiza também que o CBH faz sua parte e disponibiliza a oportunidade e recursos para
que os projetos sejam concretizados, mas que para isso é necessário o envolvimento das
prefeituras, ressalta ainda que este processo está sendo observado pelo Ministério
Público. Enfatiza que não haverá antecipação das etapas previstas para que haja
visibilidade do Comitê e que é prioridade para o CBH o bom gerenciamento dos recursos
públicos de modo a prestar serviços e atender projetos realmente úteis e eficazes. Sylvio
também destaca que os municípios deverão cumprir todos os pré-requisitos propostos
pelos editais que serão lançados. Ana Carolina Mocci, técnica da ABHA, apresenta quais
serão as etapas do processo para conhecimento de todos, explica que as etapas foram
estabelecidas pois são necessárias para atingir o objetivo final, que é a implantação de
obras de Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs); e apresenta o Edital PMI 002/2018 –
Cadastro Técnico de Redes que será publicado após a reunião no site da ABHA.
Apresenta em detalhes a etapa de contratação de empresa(s) especializada(s) para
realização do serviço de cadastro técnico de redes, que será o próximo edital lançado. . O
membro do CBH Araguari, representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental, José Eduardo Della Torres questiona qual definição de cadastro técnico de
redes está sendo considerada. Andreozzi afirma que todas as informações disponíveis
como: canalização, cadastros físicos, entre outros, serão uteis e levados em consideração.
Della Torres sugere que o CBH oficialize um pedido de dados para a COPASA.
Prefeito de Pedrinópolis, Antônio José Gundim, levanta questionamentos a respeito das
contrapartidas das prefeituras. Luiz pede licença para fazer uma contribuição e detalha
quais as informações e ferramentas serão disponibilizadas aos municípios, afirma também
que serão fornecidos treinamentos para a equipe técnica municipal responsável e ressalta
que a intenção do projeto é ter o máximo de informação possível para garantir um serviço
final de qualidade. Della Torres questiona como será feito o processo de cadastramento de
PVs, por exemplo, e Luiz explica que será feito através de sondagem.
Andreozzi explica ao Prefeito de Pedrinópolis que as contrapartidas podem ser fornecidas
de várias maneiras, sendo elas: em espécie (dinheiro), pessoal (equipe) ou estrutura
(espaço físico, computadores para armazenamento de dados, etc). Sylvio também afirma
que o mais importante para que os projetos aconteçam é a união entre o CBH Araguari,
ABHA e Prefeituras.
A representante de Indianópolis, Adairlei, questiona se os processos serão feitos ao
mesmo tempo e Sylvio afirma que esse ponto será definido mediante o andamento do PMI
e após a avaliação será estabelecido como o processo será realizado. Andreozzi afirma
acreditar que os projetos serão conduzidos simultaneamente nas sete cidades (caso os
sete municípios manifestem interesse em participar do processo), mas essa informação só
poderá ser confirmada após a contratação da(s) empresa(s) especializada(s). Sylvio
solicita que a secretaria do Comitê envie, para os sete municípios pré-selecionados, uma
cópia física, via correio, com AR, e uma cópia eletrônica do Edital PMI 002/2018 –
Cadastro Técnico de Redes.

Item 02
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Ana Mocci, técnica da ABHA, explica que foi enviado um ofício à Diretoria do DMAE
Uberlândia para solicitar acesso aos documentos relacionados à contratação de serviço de
cadastro técnico de redes e apoio do engenheiro civil Luiz Humberto, funcionário do DMAE
Uberlândia e membro da CTPlan, na produção do Termo de Referência (TR) da ABHA.
Explica ainda que o ofício foi respondido e o pedido foi aceito, mas que a documentação
ainda não foi enviada. Sylvio alinha que mediante a situação a Ana Mocci enviará para
apreciação, por e-mail, da CTPlan, antes da próxima reunião, o novo modelo de TR
baseado nos documentos do DMAE. Della Torres sugere mais uma vez que o Comitê
entre em contato com a COPASA para ter acesso aos Termos de Referências já criados.
Luiz Humberto ressalta que a participação direta dele no processo de criação do TR é
para evitar que os erros cometidos pelo DMAE aconteçam novamente e Sylvio completa
dizendo que não há como assegurar um processo sem falhas, mas que os caminhos
tomados visam minimizar as chances de erros.
Della Torres sugere que haja entrega prévia desses documentos antes da finalização do
processo. Ressalta também a importância de uma fiscalização efetiva em todo o processo
de concretização destes projetos. Sylvio reforça essa colocação enfatizando que o TR e o
Edital são de extrema importância para que os resultados sejam cobrados posteriormente
e reafirma a importância do trabalho conjunto entre CBH, ABHA, Prefeitura e empresas
prestadoras de serviços.
Sylvio ainda sugere que as prefeituras façam reuniões públicas para apresentar o cadastro
de redes e levantar informações com os moradores.
Della Torres sugere que seja colocado um cronograma estimado de ações no edital e
Sylvio aproveita para ressaltar que as dificuldades dos primeiros momentos são de
conhecimento de todos, mas que todo esse trabalho é preventivo.
Fica decidido que a Ana Mocci terminará o arquivo da minuta do TR e enviará para todos.
A próxima reunião da CTPlan fica pré agendada para o dia 15 de março.

Item 03
Ana Mocci, técnica da ABHA, apresenta o cronograma de ações para revisão e aprovação
da Câmara Técnica antes do encaminhamento para o Ministério Público. Decide-se que
ela enviará o cronograma por e-mail e a cada alteração será realizada uma justificativa
formal ao MP.

