
 

 

CARTA DE COMPROMISSO ELEITORAL 2020 

 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas, criado 

pelo Decreto Estadual 39.692, de 29 de junho de 1998, com objetivo consolidar a 

política de estruturação urbana e regional, visando o desenvolvimento sustentado da 

Bacia e o Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Rio Taquaraçu, instituído pela 

Deliberação Normativa CBH-Velhas Nº 04/08, de 25 de agosto de 2008, com a 

perspectiva de ser um grupo consultivo e propositivo, vinculado ao CBH-VELHAS, 

conforme Deliberação Normativa CBH-VELHAS nº 02/2004, apresentam essa Carta de 

Compromisso Eleitoral, nos termos e fundamentos que seguem: 

Considerando a atuação do subcomitê na bacia hidrográfica do Rio Taquaraçu, 

a qual compreende totalmente ou parcialmente o território dos municípios Caeté, 

Jaboticatubas, Nova União, Santa Luzia e Taquaraçu de Minas;  

Considerando que o Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) do Rio das 

Velhas direciona ações específicas que devem ser priorizadas em cada UTE (Unidade 

Territorial Estratégica);  

Considerando as prioridades definidas para a UTE Taquaraçu, a saber: 

conservação ambiental, saneamento básico e projetos que promovam maior 

quantidade e qualidade de água, priorizados pelas agendas temática verde, marrom e 

azul.  

O CBH Rio das Velhas e o SCBH Taquaraçu, propõe às/aos 

candidatas/candidatos nas eleições municipais de 2020, que incorporem ao seu 

Programa de Governo os seguintes compromissos: 

  

I - No que tange às questões de saneamento ambiental na UTE Rio do Taquaraçu: 

A bacia do rio Taquaraçu, uma das mais bem preservadas da região metropolitana de 

Belo Horizonte, possui trechos com águas de nível 1 de qualidade. Assim, é de extrema 

urgência a resolução do impasse descrito a seguir.  

No ano de 2013 foi renovada a concessão da Copasa por mais 30 anos no município de 

Taquaraçu, como condicionante da concessão consta no contrato da Copasa a 

realização da ETE de Taquaraçu. Vale destacar que, a mesma já havia anunciado o 

planejamento de construção da ETE nos anos de 2014, 2017 e por fim em 2018 em 

encontro pelo programa “Revitaliza Rio das Velhas” onde foi recebida a notícia de que 

ainda não havia local e estudos definidos até o momento para construção da ETE. No 

caso da ETE de Nova União, as obras se encontram praticamente concluídas, faltando 

apenas a instalação elétrica para o funcionamento.  



 

 

É de extrema importância que a ETE de Nova União esteja em pleno funcionamento, 

para juntamente da ETE de Taquaraçu seja realizado o tratamento eficiente do esgoto 

de Taquaraçu de Minas e Nova União. É importante também que o município de Caeté 

providencie o tratamento de esgoto dos distritos de Rancho Novo e Antônio dos 

Santos e de toda área rural dentro da UTE rio Taquaraçu. Portanto, solicitamos 

comprometimento nas seguintes demandas: 

 

Para os municípios de Nova União, Taquaraçu de Minas e Caeté 

I.I - Elaborar e/ou colocar em prática o plano municipal de resíduos sólidos 

integrados para o cumprimento da lei 12.305/2010 que institui a política 

nacional de resíduos sólidos (PNRS); 

I.II - Implantar ou continuar promovendo a coleta seletiva em seu município 

para atingirmos todo o território da bacia hidrográfica do rio Taquaraçu; 

I.III - Programar a construção de TEVAP (Tanques de Evapotranspiração) ou 

soluções individuais eficientes para o tratamento de esgotamento sanitário em 

áreas rurais; 

 

Para o município de Taquaraçu de Minas 

I.IV - Apoiar a COPASA na identificação e compra da área para realização dos 

projetos executivos para construção da ETE (estação de tratamento de esgoto) 

de Taquaraçu de Minas; 

 

Para o município de Nova União 

I.V - Viabilizar negociação com a COPASA para funcionamento da ETE do 

município de Nova União; 

 

Para o município de Caeté 

I.VI - Programar o tratamento de esgoto da população dos distritos de Rancho 

Novo e Antônio dos Santos. 

 

II - No que tange às ações de recuperação ambiental dos afluentes do rio das Velhas.  

O recurso gerado através da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio das Velhas é 

gerido pela Agência Peixe Vivo. De acordo com o Plano Diretor de Recursos Hídricos da 

bacia, que através do CBH Velhas, aprova e acompanha a realização de obras, estudos 

e projetos hidroambientais voltados para a preservação da bacia, de forma 

descentralizada, através dos subcomitês. Esclarecido este ponto, o projeto de 

corredores ecológicos surge no ano de 2017, como uma demanda dos Subcomitês 

Carste, Ribeirão da Mata e Taquaraçu como uma forma de tornar mais eficiente e 

interligada a preservação promovida pelas unidades de conservação do vetor norte da 



 

 

região metropolitana, e, por conseguinte promover a qualidade e quantidade de água 

dos rios, ribeirões e córregos que entrepassam nessas unidades. O projeto já possui 

termo de referência elaborado e já foi publicado o ato convocatório para contratação 

de empresa que fará os estudos necessários para a concretização do projeto. Portanto, 

solicitamos: 

 

Para os municípios de Nova União, Taquaraçu de Minas e Caeté 

II.I - Apoiar o estudo para elaboração do projeto dos corredores ecológicos 

ligando as unidades de conservação da UTE;  

II.II - Elaborar no mínimo um projeto para recuperação ambiental de 

cercamento e construção de barraginhas no seu território, dando continuidade 

ao trabalho que o SCBH Rio Taquaraçu vem desenvolvendo na UTE; 

II.III - Apoiar os projetos que serão implementados na bacia através do 

subcomitê do Taquaraçu e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; 

II.IV - Mapear áreas de relevância ambiental apontadas pelos planos diretores 

municipais e da bacia do rio das Velhas para criação de APAS e parques 

municipais; 

II.V - Apoiar o viveiro Langsdorff de produção de mudas nativas localizado no 

munícipio.  

 

III - No que tange ao conflito pelo uso da água na sub-bacia do Ribeiro Bonito e 

inserção de pagamentos por serviços ambientais na UTE 

 

Para o município de Caeté: 

III.I – Atuar em conformidade com a Portaria IGAM Nº 26 de 05 de junho de 

2020, que institui a Comissão Gestora Local CGL no âmbito do processo de 

outorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos superficiais em áreas 

declaradas de conflito pelo uso hídrico; 

 

Para os municípios de Nova União, Taquaraçu de Minas e Caeté 

III.II - Apoiar a implementação dos projetos de lei para o pagamento por 

serviços ambientais/ecossistêmicos visando principalmente à manutenção da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos da região e a mobilização 

integrada dos produtores rurais. 

 

IV - No que se refere a promoção de assistência técnica e educação 

ambiental: 

  

Para os municípios de Nova União, Taquaraçu de Minas e Caeté 



 

 

 

IV.I - Garantir a continuidade dos serviços da EMATER na UTE rio Taquaraçu; 

IV.II - Apoiar a oferta de cursos de agroecologia e potencializar as iniciativas de 

produção agroecológicas existentes na região na UTE; 

IV.III - Promover a realização de seminários sobre turismo ambiental 

sustentável; 

IV.IV - Contratar uma brigada municipal ou criar uma brigada voluntária de 

combate e prevenção a incêndios, bem como, adquirir equipamentos como 

abafadores, bombas de água e sopradores para apoio aos combates no 

munícipio. 

 

Eu,______________________________ candidata/ candidato ao cargo de 

___________________, pelo partido__________________, no município de 

___________________- MG, se eleita/eleito assumo o compromisso de colocar o meu 

mandato em consonância com a pauta supracitada. 

 
 

___________________________________ 
Assinatura do candidato 


