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PARTICIPANTES
1. Reginaldo José de Oliveira (Coordenador)

5. Sérgio Leal

2. Bruno Gonçalves dos Santos (Secretário)

6. Ronaldo Brandão Barbosa

3. Joaquim Odilon Fernandes

7. Dayana de Sá e Sousa

4. Geraldo Silvio de Oliveira
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ASSUNTOS ABORDADOS

Item 01 - Continuidade da formatação da proposta do Grupo de Trabalho de Revisão do Plano
Plurianual de Aplicação (GTPPA);
Item 02 - Outros assuntos.
O coordenador do GTPPA, Reginaldo José de Oliveira, inicia a reunião agradecendo a presença
de todos, e por mais uma vez, a presença do Gerente Administrativo e Financeiro da ABHA,
Ronaldo Barbosa.
Reginaldo apresenta as justificativas de ausência dos membros: Gustavo Malacco (ANGÁ),
Marques José (Sindicato Rural de Iraí de Minas) e Thiago Alves (FIEMG).
Como de costume, o coordenador faz uma retrospectiva das últimas reuniões do GT, deixando
todos os presentes cientes do andamento das atividades desenvolvidas até o momento e solicita
que o grupo, a partir desse momento, trabalhe em ritmo mais acelerado.
Reginaldo comenta sobre a solicitação do conselheiro Gustavo Malacco de inserir dois pontos no
PPA, sendo eles: Implementação de programa-piloto de biomonitoramento (organismos
aquáticos) na Bacia do rio Araguari e Estudo para identificação das áreas para proteção de
recursos hídricos e ecossistemas aquáticos. O coordenador esclarece que os itens solicitados
serão encaixados nas ações já previstas no plano, uma vez que, o GT decidiu que não haverá
novas rubricas, somente redistribuirão das já existentes.
Ronaldo salienta que o momento é oportuno para alterar e rever o necessário dentro do PPA,
pois se não houver supressão das ações e a pulverização das rubricas forem mantidas, a
aplicação dos recursos permanecerá difícil.
Reginaldo ressalta que o grupo não irá suplantar rubricas em respeito a quem elaborou o PPA e
faz dois apontamentos. Primeiro, como irão gastar os 23 milhões represados. Segundo ponto,
discutir entre o grupo e eleger algumas ações prioritárias e redistribuir o valor sobressalente.
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Ronaldo aproveita a oportunidade para apresentar o novo Diretor Presidente da ABHA, Sérgio
Leal. O coordenador dá as boas-vindas ao mesmo e apresenta um histórico do GTPPA. Sérgio
comenta que participou da implementação da Cobrança na bacia do rio Araguari, como Gerente
na Gerência de Cobrança pelo Uso da Água (GECOB), no IGAM, e acredita poder contribuir com
o GT na revisão do PPA, na medida do possível.
Após discussões, os membros do grupo definiram por priorizar duas ações no plano, sendo elas:
Sistema de coleta e tratamento de esgotos domésticos; e Recuperação de áreas degradadas.
O Gerente da ABHA lembra que não houve andamento nas atividades relacionadas ao Programa
de Impacto na Quantidade da Água, em razão da expectativa de consolidação do Zoneamento
Ambiental e Produtivo (ZAP). É interessante que a ABHA e CBH mantenham coerência com o
Protocolo de Intenções assinado com o Estado. Entretanto, pela demora dessa definição, e
sugere que, a princípio, os membros priorizem as sub-bacias do Ribeirão Santa Juliana e do Rio
Claro, uma vez que essas já possuem boa parte dos dados do ZAP.
O Secretário do Grupo, Bruno Gonçalves dos Santos, informa que não há necessidade de
aguardar o ZAP, pois já há rubrica no PPA para o diagnóstico das sub-bacias. Ronaldo justifica a
sugestão, pois, nessas bacias que já possuem o ZAP, as áreas mais críticas devem ter sido
apontadas, dando agilidade nos trabalhos de intervenção.
Sobre as rubricas do Saneamento Básico, o grupo definiu por solicitar e aguardar um
levantamento feito pela Analista Ambiental, Rafaella Brasil, que está acompanhando a
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), para que, assim, possam
subsidiar a decisão do GT nessa ação.
Bruno e Ronaldo sugerem distribuir 15 milhões para cada ação prioritária durante os anos de
2016 e 2017. Fica então decidido que para esgotamento sanitário (ação 3.2-a) disponibilizado R$
7.500.000 de reais em 2016 e a mesma quantia em 2017. Já para subprograma de recuperação
de áreas degradadas (4.2) ficou decidido distribuir os 15 milhões nas sub-bacias prioritárias
durante os próximos dois anos. Após essas definições foi retomada a redistribuição das rubricas
para os demais programas e ações, sendo todo o raciocínio anotada em uma memória de
cálculo.
O coordenador do GTPPA dá por encerrada a reunião e agenda a próxima para o dia 30/09/15
(quarta-feira), às 13h30min, na Sede do Comitê.

