
DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS Nº 10, de 25 de novembro de 2011

(AD REFERENDUM DO PLENÁRIO)

Aprovada pelo Plenário em  06 de dezembro de 2011

Aprova projetos  para  encaminhamento  ao 
Fundo Estadual de Recuperação de Bacias  
Hidrográficas - FHIDRO

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no uso de suas atribuições legais, e;

considerando  que  o  CBH  Rio  das  Velhas,  em  acordo  com  o  Decreto  Estadual 
44.314/2006 de 07 de Julho de 2006 deve aprovar  projetos  ou  empreendimentos  de 
proteção   e melhoria  dos  recursos  hídricos, candidatos  ao  recebimento  de recursos 
do Fundo, quando for o caso, e;

Considerando  que  o  EDITAL  SEMAD/IGAM  N.º  01/2011  estabelece  que  o Edital 
FHIDRO estabelece que os projetos requerentes de recursos do FHIDRO deverão:

2.1.2. Apresentar  carta  do  respectivo  comitê  de  bacia  informando  se  
o  projeto  se enquadra ou não no Plano Estadual de Recursos Hídricos  
e/ou  nos  Planos  Diretores  de  Recursos  Hídricos  de  suas  respectivas  
UPGRHs. É necessário informar em quais ações, projetos  e  programas  
dos Planos o  projeto enviado ao FHIDRO se enquadra.  Na deliberação  
deverá  constar   a   prioridade  do  objeto  dentro  da  bacia,   sendo   a  
mesma classificada em alta, média, baixa ou não prioritária.

2.1.2.1. Os projetos referentes às UPGRHs que tenham seus planos de  
bacia aprovados deverão  conter  na  sua  justificativa  a  referência  ao  
plano,  onde  se  enquadram  e  a  deliberação  da  plenária  do  comitê  
validando a importância do projeto para a bacia.

Parágrafo  único  –  A  critério  de  cada  comitê,  em  consonância  com 
este  edital, poderão  ser estabelecidas  a  priori,  por  deliberação,  as  
prioridades alta, média e baixa de interesse para a bacia. 

Considerando  que  a equipe  de apoio  ao CBH Rio  das Velhas elaborou  relatório  de 
análise síntese, apresentado à Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle do 
CBH Rio das Velhas

DELIBERA ad referendum do Plenário do CBH Rio das Velhas: 

Art.  1º Pelo  encaminhamento  à Secretaria  Executiva  do FHIDRO de aprovação dos 
projetos apresentados para anuência do Comitê do Rio das Velhas, e respectivos graus 
de relevância conforme constantes no Anexo Único desta Deliberação.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Plenário 
do CBH Rio das Velhas.
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Belo Horizonte, 25 de novembro de 2011

Rogério Sepúlveda
Presidente do CBH Rio das Velhas
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Anexo Único
Projetos aprovados Edital FHIDRO 2011

 Deliberação Nº 10 de 25 de novembro de 2011

1. Abaixo seguem os projetos que requereram anuência do CBH Rio das Velhas para  

apresentação  ao Fundo  Estadual  de  Recuperação  de  Bacias  Hidrográficas,  seus 

respectivos  proponentes  e  grau  de  prioridade  em  relação  ao  plano  diretor  de 

recursos hídricos da bacia do Rio das Velhas.

1.1. Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Conservação dos Solos na sub-

bacia do Rio Maracujá: Uma proposta de Recuperação de Voçorocas na zona 

rural da sub-bacia e no Bairro Vila Alegre no Distrito de Cachoeira do Campo,  

Ouro  Preto;  proponente,  Instituto  Pauline  Reichstul  de  Educação 

Tecnológica,  Direitos  Humanos  e  Defesa  do  Meio  Ambiente; grau  de 

prioridade em relação ao plano diretor da bacia do Rio das Velhas Alto.

1.2. Projeto  Prodigiosa  Lagoa;  proponente,  Prefeitura  de  Lagoa  Santa,  parceria 

instituto Pró-endêmicas; grau de prioridade em relação ao plano diretor da bacia 

do Rio das Velhas Alto.

1.3. Programa de Revitalização da Lagoa do Fluminense,  Distrito de Mocambeiro, 

Matozinhos/MG; proponente, Associação de Desenvolvimento Arte e Ofício – 

ADAO;   grau de prioridade  em relação ao plano diretor  da bacia  do Rio  das 

Velhas Alto.

1.4. Avaliação da Qualidade Ecológica de Ambientes Aquáticos no Estado de Minas 

Gerais:  Projeto  Piloto  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  das  Velhas;  proponente, 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas, parceria Fundação Centro Tecnológico 

de Minas Gerais – CETEC;  grau de prioridade em relação ao plano diretor da 

bacia do Rio das Velhas Alto

1.5. Revitalização de duas microbacias inseridas na bacia hidrográfica do velhas na 

apa  das  andorinhas  –  siga  este  exemplo;  proponente,  Secretaria  de  Meio 

Ambiente de Ouro Preto. Parcerias: Instituto DERVICH, Universidade Federal 

de Ouro Preto (UFOP); grau de prioridade em relação ao plano diretor da bacia 

do Rio das Velhas Alto;

1.6. Conservação  e  monitoramento  de  nascentes  da  Bacia  do  Córrego  Caeté; 

proponente, Fundação Israel Pinheiro; grau de prioridade em relação ao plano 

diretor da bacia do Rio das Velhas Alto.
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