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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DAS VELHAS 

Aos 05 dias do mês de dezembro de 2012, das 13h30min às 17h30min, reuniu-se ordinariamente o Comitê da Bacia 1 

Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Rio das Velhas, no Teatro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - 2 

ALMG, localizado à Rua Rodrigues Caldas, 30 - Santo Agostinho - BH/MG. Participaram os seguintes conselheiros 3 

titulares: Maria Valeska Duarte Drummond - Agência RMBH; Ênio Resende de Souza - EMATER MG; José Elias Cunha - 4 

RURALMINAS; Inês Tourinho Teixeira - SEE-Secretaria Estadual de Educação; Gisele Aparecida Pereira - SEE-Secretaria 5 

Estadual de Saúde; Guilherme Antônio Pereira Morais - Prefeitura de Ouro Preto; Weber Coutinho - Prefeitura Municipal 6 

de Belo Horizonte; Maria Thereza Sampaio - Prefeitura de Contagem; Elton Dias Barcelos - Prefeitura de Funilândia; 7 

Liliane Boaventura - Prefeitura de Morro da Garça; Valter Vilela - COPASA; Marcos Otávio Reis Versiani - Holcim; Valéria 8 

Almeida Lopes de Faria - CEMIG; Carlos Alberto Santos Oliveira - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais; 9 

Wagner Soares Costa 0 Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; César Augusto Paulino Grandchamp - VALE; 10 

Rogério de Oliveira Sepúlveda - Instituto Guaicuy; Cecília Rute de Andrade Silva – ONG CONVIVERDE; Hilda de Paiva 11 

Bicalho - Associação dos Proprietários das Chácaras da Rua Nossa Senhora da Piedade; Ademir Martins Bento - 12 

SOPROGER; Tarcísio de Paula Cardoso - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha. Participaram os seguintes 13 

conselheiros suplentes: Adriano Tostes de Macedo - FEAM; Carlos Antônio Pereira - Prefeitura de Rio Acima; Maria 14 

Mércia Rodrigues - Prefeitura de Baldim; Leandro Vaz Pereira – Prefeitura Municipal de Corinto; Antônio Rubens Caldeira 15 

- Prefeitura Municipal de Santo Hipólito; Carlos Diniz Murta Filho - Ferrous Resources do Brasil S.A; Fabiana Queiroga 16 

Perry - SAAE Caeté; Giordanni Oliveira Ottone - ASPRENARSA. Participaram também: Ronald Guerra - AQUA; Renata 17 

Araújo, Débora de Viterbo - IGAM; Helena Lúcia Menezes Ferreira - CETEC; Matheus Valle - ARSAR/MG; Cynthia Camargo 18 

- Autônoma; Alberto Simon, Daniel Gouvêa, Ana Cristina da Silveira, Célia Fróes - AGB Peixe Vivo; Dimas Correa, Clarissa 19 

Dantas, Leandro Pacheco, Diane Souza - Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas; Lucia Cordeiro - CBH Velhas; ABAP; 20 

Rafael Bernardes – Autônomo; Cláudia Souza – Prefeitura Morro da Garça; Maria Stela Santos - Escola Estadual D. 21 

Francisca Josina; Rodrigo Lemos, Mércia Inês do Nascimento – SCBH Arrudas; Tarcísio Nunes - Ministério do Meio 22 

Ambiente. Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Alexandre Norberto Canuto Franco - Agência RMBH; 23 

Francisco Xavier Maia - Instituto Mineiro de Agropecuária; Liliane Adriana Nappi Mateus - Fundação Estadual de Meio 24 

Ambiente; Henrique Augusto Reis - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Luiz Carlos Alcântara 25 

Moraes - Secretaria de Estado de Educação; Daniel Medeiros de Souza - SEMAD; Marcelo Coutinho Amarante - Instituto 26 

Estadual de Florestas; Marcela Lencine Ferraz - Secretaria de Estado de Saúde; Rosângela Maria Bicalho - Prefeitura 27 

Municipal de Lagoa Santa; Rodrigo Hott Pimenta - Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves; José Luiz de Azevedo 28 

Campello - Prefeitura Municipal de Santana do Riacho; João Carlos dos Santos - Prefeitura Municipal de Jaboticatubas; 29 

Cristiane Shirley de Oliveira - Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino; Priscila de Carvalho e Oliveira - RIMA Industrial 30 

S.A; Adauto Alves Ribas - Sindicato de Produtores Rurais de Curvelo; Luciana Corrêa Magalhães - Arcelor Mittal S.A; 31 

Rubens Vargas Filho - Sindiextra; Dalton Rodrigues de Oliveira - IBRAM; Irany Maria Lourdes Braga - Anglogold Ashanti; 32 

José de Castro Procópio - ADAO; José Nelson de Almeida Machado - ABES; Maria Tereza Pena - Mineiridade, Associação 33 

para o Desenvolvimento e crescimento humano; Paulo Henrique de Lucca Munaier - ONG Leão; Simone Alvarenga Borja - 34 

ARCA AMASERRA; Alcides Teixeira Amaral Júnior - Caminhos da Serra; Carla Nogueira Costa - AMDA. O Presidente do CBH 35 

Rio das Velhas, Sr. Rogério Sepúlveda, inicia a reunião agradecendo a presença de todos e apresenta a pauta da reunião: 36 

1 - Discussão e aprovação da ata 68º Reunião Ordinária; 2 - Informes sobre a situação da Sede e da Equipe de mobilização 37 

do CBH Rio das Velhas e propostas de solução - AGB Peixe Vivo e Comitê; 3 - Discussão sobre Projeto de Mobilização e 38 

Educação para a bacia do Rio das Velhas; 4 - Discussão do Plano Plurianual de Aplicação dos recursos arrecadados com a 39 

cobrança pelo uso de recursos hídricos 2013 – 2014; 5 - Discussão do Contrato de Gestão nº XX/IGAM 2012, a ser 40 

celebrado entre AGB Peixe Vivo e IGAM com anuência do CBH Rio das Velhas; 6 - Processo Eleitoral CBH Rio das Velhas 41 

2013, formação da Comissão Eleitoral e apresentação da proposta de calendário; 7 - Discussão do cronograma de 42 

atividades do Comitê para 2013. Na sequência, fala sobre a audiência que aconteceu no dia 04/12/2012. 43 

Encaminhamento, audiência com o Governador e criação de uma Frente Parlamentar das Águas para garantir a 44 
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manutenção da gestão das águas, existe uma necessidade de fortalecer o caráter político da questão. Com a palavra, o Sr. 45 

Valter Vilela informa que foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia vinte e oito de novembro a substituição da 46 

conselheira Eliane de Castro Antunes da AMDA pela Sra. Carla Nogueira Costa. Dá prosseguimento a reunião, ao colocar 47 

em discussão a Ata da 68ª Reunião Plenária do comitê, que foi aprovada por unanimidade. Sr. Rogério Sepúlveda passa o 48 

próximo item de pauta sobre a situação da Sede e da Equipe de mobilização do CBH Rio das Velhas e propostas de 49 

solução. Ainda com a palavra, informa que uma proposta para solucionar o problema é o próximo item de pauta, que é a 50 

elaboração de um Projeto de Mobilização e Educação para a bacia do Rio das Velhas. Em seguida, a Sra. Célia Fróes, 51 

Diretora Geral da AGB Peixe Vivo explana sobre a situação descrita, explica que toda a estrutura montada para sede do 52 

Comitê, não pode ser custeada. Neste sentido, será feito um projeto para convalidar todos os Atos anteriores. Por 53 

determinação do IGAM, os funcionários da Equipe de Mobilização tiveram que rescindir o contrato de trabalho. Fala que 54 

a proposta é um projeto que irá abranger mobilização social e educação ambiental, para apoio de reuniões dos 55 

subcomitês, câmaras técnicas, plenário, dentre outros. Será lançado um edital para contratar uma empresa e o processo 56 

será finalizado aproximadamente em meados de fevereiro. O escritório e toda a sua estrutura, no primeiro momento, 57 

será mantido através dos 7,5%. Informa que irá tentar remanejar estas despesas do escritório no convênio FHIDRO, fazer 58 

uma subrrogação. Na oportunidade, o Sr. Rogério Sepúlveda diz que o mais importante é não perder a história do Comitê 59 

construída durante quatorze anos.  Com a palavra, a Sra. Liliane Boaventura pergunta o porquê o processo licitatório 60 

demorar tanto, e que não se deve perder esta equipe de mobilização, já experiente. A Sra. Célia Fróes esclarece que a 61 

AGB Peixe Vivo segue uma legislação Federal nº 8.666/93, pois trabalha com dinheiro público. O Sr. Rogério Sepúlveda 62 

fala que todos estão se esforçando para que este processo não demore a ser licitado. Na sequência, o Sr. Marcus 63 

Polignano, disse que acredita que há interesse de todos para que esta contratação seja realizada o mais rápido possível, 64 

só se preocupa com a questão da sede, acredita que deve ser absorvido pelo 7,5% em 2013, e esta questão deve ficar 65 

clara. Para esclarecer, a Sra. Célia Fróes informa que o custo da sede fica em torno de dez a quinze mil reais por mês e 66 

que no momento este gasto será absorvido pelo 7,5%, e que irão subrrogar a despesa, conforme dito anteriormente. 67 

Após discussões, a Sra. Renata Araújo, esclarece que o que está descrito no parecer jurídico e na nota técnica da auditoria 68 

é que da forma em que foram gastos com a Equipe de Mobilização e a sede não poderia se encaixar no 92,5%, porque os 69 

92,5% devem ser gastos para custear projetos. Explica os dois manuais técnicos do CERH, um de procedimentos técnicos 70 

e outro de procedimentos econômico financeiro, que viabilizam a implementação da cobrança no estado de Minas 71 

Gerais. Esclarece que no momento está sendo realizado o procedimento inverso, fazer um projeto para convalidar o que 72 

já foi feito de 2010 a 2012. A sugestão do IGAM é que este projeto seja aprovado por uma deliberação ad referendum e 73 

na próxima reunião do Comitê a Plenária vote esta deliberação, pois o Contrato de Gestão tem 45 dias para prestação de 74 

contas após o término do mesmo. O manual não prevê despesas fixas, como aluguel, internet, etc. Esclarece sobre o 75 

FHIDRO, que haverá um esforço de todos para manutenção do fundo. Para o futuro, a AGB Peixe Vivo deverá realizar um 76 

processo de licitação para contratação de empresa para prestar serviços de mobilização social. Com a palavra, o Sr. 77 

Ronaldo Guerra, diz que se pode convalidar, pode ser feito aos modos que seja aprovado pelo Comitê e que esteja no 78 

plano de aplicação. Em seguida, a Sra. Hilda Bicalho diz que não tem nada irregular, pois todos foram contratados por Ato 79 

Convocatório, fala que gostaria que o procurador geral do Estado fosse convidado para todas as plenárias e que a única 80 

coisa é que irão incluir no processo é um projeto. O Sr. Rogério Sepúlveda acha pertinente a fala do Sr. Ronald Guerra e 81 

que deve estar bem explicitado como será a condução do processo. A Proposta do ad referendum para convalidação será 82 

avaliada em 06 de fevereiro e se foi uma boa solução.  Com a palavra a Sra. Clarissa Dantas inicia sua apresentação 83 

dizendo que Equipe de Mobilização trabalhou em uma proposta de projeto visando garantir a continuidade dos trabalhos 84 

desenvolvidos até esta data e que para reforçar a proposta, foi realizada uma reunião extraordinária da CTECOM, para 85 

avaliação do projeto. Para concluir, a Sra. Clarissa Dantas, lê a Carta da Equipe de Mobilização. Após colaborações e 86 

agradecimento de alguns conselheiros à Equipe de Mobilização, o Sr. Valter Vilela coloca em votação a proposta do 87 

projeto. Proposta aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, Sr. Valter Vilela passa para a discussão do Plano 88 
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Plurianual de Aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos 2013 – 2014. Explica que 89 

este Plano passou pela equipe do IGAM, AGB Peixe Vivo, CTIL e CTPC. Na sequência, a Sra. Hilda Bicalho, explica sobre o 90 

prazo do Plano e informa que participou das discussões do mesmo, em que houve algumas adequações da proposta 91 

original. Faz a leitura da Deliberação que aprova o Plano Plurianual de Aplicação.  Na oportunidade, Sra. Hilda Bicalho 92 

solicita que fosse colocado o projeto de mobilização e educação ambiental na rubrica de Apoio ao Comitê. Na sequência 93 

o Sr. Wagner Soares fala que o PPA é um grande passo, porém, o Comitê não pode ficar preocupado em querer mudar o 94 

que está descrito no Plano nos dois anos. Após discussões e esclarecimentos sobre a rubrica de Apoio e manutenção do 95 

Comitê, a Sra. Renata Araújo, solicitou que constasse em ata que orientou que não fosse usado os 92,5% para custeio da 96 

sede, por orientação da auditoria e procuradoria. Além disso, disse que a rubrica não está clara, será elaborado uma  97 

consulta comparando a ata com o parecer da Procuradoria dizendo que este item não se refere a manutenção da sede do 98 

Comitê. Com a palavra, o Sr. Valter Vilela, solicita que também conste em ata que a proposta do IGAM é que a 99 

manutenção da sede será realizada pelo FHIDRO, sem atrasos. A Sra. Renata Araújo solicita que conste em ata que o 100 

IGAM não é o responsável pela aprovação da cota do FHIDRO, e sim a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Estado 101 

da Fazenda, o IGAM não tem gerencia sobre estes recursos. Para complementar o Sr. Wagner Soares sugere que coloque 102 

que o IGAM fará todo esforço para tal. Na sequência, a Sra. Maria de Lourdes pergunta à representante do IGAM, qual foi 103 

a sugestão do legislador em relação a qual seria a fonte de recursos para manutenção da sede do Comitê. Em resposta, a 104 

Sra. Renata Araújo diz que todos os pareceres técnicos dizem que o 7,5 % são para sustentar a agência, e foi com base 105 

nesse parecer que foi levado para o CERH, é que as entidades foram equiparadas. O legislador não apontou a fonte de 106 

recurso. O Sr. Marcus Polignano solicita novamente que a questão da sede deve estar bem esclarecida, e propõe que a 107 

deliberação seja aprovada da maneira que está com as considerações feitas durante a discussão da mesma. Em seguida, 108 

o Sr. Valter Vilela coloca em votação a aprovação da deliberação. A Deliberação foi aprovada por unanimidade. Dando 109 

sequência à reunião, foi colocado em discussão o próximo item de pauta referente ao Contrato de Gestão nº XX/IGAM 110 

2012, a ser celebrado entre AGB Peixe Vivo e IGAM com anuência do CBH Rio das Velhas. Com a palavra, Sra. Débora de 111 

Viterbo explica o Contrato de Gestão destacando os pontos mais importantes e alterações em relação ao contrato 112 

anterior, em que foi aprimorado. Informa que este Contato foi discutido em Câmaras Técnicas do Comitê. Com a palavra 113 

o Sr. Marcus Polignano, solicita que seja acrescentado uma alínea na cláusula de obrigações do IGAM – inciso II - que 114 

todos os pareceres que envolvem o Contrato de Gestão têm que ser dado conhecimento ao Comitê e à AGB Peixe Vivo. 115 

Proposta da redação: “Disponibilizar a entidade equiparada e ao comitê de bacia hidrográfica os Pareceres e/ou Notas 116 

Técnicas que se refiram a este Contrato de Gestão”. Foi inserido na cláusula terceira, inciso II alínea m, a especificação do 117 

relatório a se encaminhado ao CERH-MG e ao CBH Rio das Velhas, “relatório de avaliação”. Após discussões e 118 

esclarecimentos de dúvidas a Deliberação que aprova a minuta Contrato de Gestão foi aprovada por unanimidade com as 119 

considerações descritas. Dando continuidade a reunião, o Sr. Rogério Sepúlveda introduz o próximo item de pauta sobre 120 

o Processo Eleitoral CBH Rio das Velhas 2013, formação da Comissão Eleitoral e apresentação da proposta de calendário. 121 

Apresenta a proposta do calendário eleitoral encaminhado pelo IGAM. Passa a palavra para o Sr. Antônio de Souza, 122 

técnico do IGAM para explanar sobre o processo eleitoral. Explica sobre as funções da Comissão Eleitoral, calendário, 123 

edital e sobre a divulgação do processo. A Comissão Eleitoral deve ser composta por representantes dos quatro 124 

segmentos presentes no Comitê. O Presidente Rogério Sepúlveda propõe que irá convidar alguns conselheiros para 125 

comporem a Comissão e que esta composição será divulgada pelo IGAM. Na sequência, o Sr. Rogério Sepúlveda coloca o 126 

calendário eleitoral em votação. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Valter Vilela fala que teve certo 127 

desgaste em relação à alteração do Regimento Interno do Comitê. O IGAM questionou alguns itens, aquele que não foi 128 

questionado de colocar um serviço autônomo de água e esgoto participando, foi votado e aprovado após orientação do 129 

IGAM. Após foi encaminhado a proposta para Sra. Lilian Domingues – IGAM, para ver se tinha algo contra, e até o 130 

momento a mesma não deu o retorno. Com a palavra, a Sra. Hilda Bicalho fala que acha o decreto um absurdo, pois se 131 

trata de um Regimento Interno do Comitê e que o IGAM é incompetente e faz-se com que pareça que o Comitê não tem 132 
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competência nem para redigir o próprio regimento interno, o Comitê está subjugado. Fala que se deve revogar o decreto. 133 

A Sra. Renata Araújo esclarece que é uma obrigação do IGAM de acordo com o decreto, que este deve emitir parecer 134 

jurídico sobre os regimentos internos previamente à alteração. Fala também que de acordo com o relato da Sra. Lilian 135 

Domingues não viu nenhuma disparidade no processo, irá pegar a ata da última reunião e fazer uma justificativa, com o 136 

parecer jurídico e publicar no site Portal dos Comitês. Rogério reforça que as observações do IGAM foram colocadas na 137 

alteração do regimento e que então não há duvidas sobre o processo e que não tem que se retornar ao IGAM para nova 138 

análise dessa alteração. Na sequência, o Sr. Wagner Soares, considera a fala da Sra. Hilda Bicalho uma heresia, solicita 139 

que conste em ata, o órgão gestor deve estar junto ao Comitê, pois o Comitê é uma entidade pública. Com a palavra, o Sr. 140 

Carlos Alberto informa que enquanto houver conselheiros que ficam xingando os órgãos ambientais, o governo e seus 141 

funcionários, vai ficar mais difícil resolver os problemas. Para dar sequência a reunião, o Sr. Rogério Sepúlveda diz que 142 

muitos dos problemas são devido à falta de diálogo entre os entes, e que se deve tomar a boa convivência que havia 143 

entre os membros deste Comitê e passa para o próximo item de pauta, sobre a discussão do cronograma de atividades 144 

do Comitê para 2013, em que aborda as reuniões das câmaras técnicas, plenárias, reuniões dos subcomitês e outros 145 

eventos. Calendário aprovado por unanimidade. Em seguida, o Sr. Tarcísio Cardoso, pede desculpas pelo atraso e fala que 146 

não se sentiria bem em alterar ata neste momento. Porém iria indicar no que tange a sua fala na reunião anterior, 147 

“entende que é necessário pegar todas as colocações dadas pelos conselheiros na reunião de hoje e, tendo em vista o 148 

posicionamento do IGAM exposto pela Lilian, e mostrar ao Governador que não é somente com posturas frias e pagando 149 

salários que se resolvem as coisas. Cita, também, uma fala exposta na ata da reunião anterior, onde é dito que a AGB 150 

Peixe Vivo tem um modo de agir diferente do modo da Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas. Então, é preciso 151 

reconhecer que o trabalho dessa equipe é muito importante diante das grandes realizações da mesma”. Argumenta sua 152 

fala, quando fala “com posturas frias e pagando salários” dá o exemplo da Equipe de Mobilização. A pretensão era 153 

melhorar a fala, pois quem não estava presente não entenderia o sentido da mesma. Sua intenção era valorizar o 154 

trabalho da Equipe de Mobilização, que existem diversas pessoas que trabalham voluntariamente e ainda desenvolvem 155 

um bom trabalho. Na sequência, o Sr. Ronald Guerra diz que o Plano de Manejo do Parque das Andorinhas foi aprovado 156 

na Câmara e no Comitê, porém até o momento não se deu andamento do mesmo. Informa que já tem um TDR 157 

elaborado, fala como um cidadão da bacia hidrográfica do Rio das Velhas e não como membro do Comitê. Apela no 158 

sentido que se trate com o devido cuidado este processo e que o mesmo possa ser contratado. Não havendo mais 159 

nenhum assunto para tratar, o Presidente do Comitê, Sr. Rogério Sepúlveda, agradece a presença e colaboração de 160 

todos, e encerra a reunião da qual se lavrou a presente ata. 161 
  162 
 163 

Rogério de Oliveira Sepúlveda 164 

Presidente do CBH Rio das Velhas 165 

 166 

 167 

Valter Vilela Cunha 168 

Secretário do CBH Rio das Velhas 169 

 170 

 171 
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