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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DAS VELHAS 

Aos 04 dias do mês de dezembro de 2009, de 14h00 às 17h30min, reuniu‐se extraordinariamente o 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas ‐ CBH Velhas, no auditório do Colégio Arnaldo sito à 2 

Praça João Pessoa, nº 200, Santa Efigênia ‐ Belo Horizonte ‐ MG. 3 

Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela Cunha (COPASA‐MG), Patrícia Helena 4 

Gambogi  Boson  (FIEMG),  Bruno  Gattás  Hallak  (HOLCIM),  Mauro  Lobo  Rezende  (VALE),  Thereza 5 

Cristina  Luppi  Miranda  (SAAE  Sete  Lagoas),  Marcelo  de  Deus  (CEMIG),  Ronald  Carvalho  Guerra 6 

(Prefeitura Municipal  de Ouro  Preto), Weber  Coutinho  (PBH  ‐  Prefeitura  de Belo Horizonte), Maria 7 

Thereza  Sampaio  (Prefeitura  Municipal  de  Contagem),  Rogério  de  Oliveira  Sepúlveda  (Instituto 8 

Guaicuy‐SOS Rio das Velhas), Cecília Rute de Andrade Silva (ONG Conviverde), José Nelson de Almeida 9 

Machado  (ABES),  Ivana  Eva  Novais  de  Souza  (Creche  Lar  Frei  Toninho),  Ademir  Martins  Bento 10 

(SOPROGER  ‐  Sociedade Pró‐Melhoramentos do Bairro São Geraldo), Alcides Teixeira Amaral  Júnior 11 

(Caminhos  da  Serra,  Ambiente,  Educação  e  Cidadania),  Ênio  Resende  de  Souza  (EMATER),  Marília 12 

Carvalho de Melo (IGAM) e Luiz Carlos Alcântara Moraes (SEE ‐ Secretaria Estadual de Educação). 13 

Participaram  os  seguintes  conselheiros  suplentes: Mário  Salvo  e  Britto  (Sindicato  dos  Produtores 14 

Rurais  de  Curvelo),  Luiz  Cláudio  de  Castro  Figueiredo  (VALE),  Maria  Mércia  Rodrigues  (Prefeitura 15 

Municipal  de  Baldim),  Liliane  Boaventura  (Prefeitura  Municipal  de  Morro  da  Garça),  Hildelano 16 

Delanusse  Theodoro  (Faculdade  Arnaldo),  Renata  Felipe  Silvino  (Faculdade  de  Engenharia  e 17 

Arquitetura  da Universidade  FUMEC), Maria  Tereza  Pena  (MINEIRIDADE),  Sérgio Menin  Teixeira  de 18 

Souza (SME), Tarcísio de Paula Cardoso (ACONCHAMA ‐ Associação Comunitária dos Chacareiros do 19 

Maravilha), Marcelo Coutinho Amarante (IEF), Maria Berenice Cardoso Martins Vieira (SES). 20 

Participaram  também: Hilda  de  Paiva  Bicalho  (Associação  Nossa  Senhora  da  Piedade),  Juvenal  de 21 

Caldeira Neto, Eduardo Von Sperling (UFMG), Maria de Lourdes Pereira dos Santos (VALE), Marcus V. 22 

Polignano (Projeto Manuelzão), Antônio Rubens Caldeira (Associação Comunitária dos Moradores de 23 

Senhora  do  Glória),  Breno  E.  Lasmar,  Valéria  F.  Borges,  Mariana  Scotti  e Maria  Luiza  Silva  Ramos 24 

(IGAM), Márcio R. Lima (Secretaria de Meio Ambiente de Contagem), Cláudio Luiz Saraiva (Vereador 25 

de Santo Hipólito), Priscila Carvalho (RIMA), Denise B. Couto (FIEMG), Débora Oliveira Queiroz, Anny 26 

Caroline Caixeta e Ana Cristina da Silveira (AGB Peixe Vivo). 27 
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Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Irene Bernardo Diniz Filha (SAAE‐ Itabirito), Jussara 28 

Viana (Prefeitura Municipal de Lagoa Santa). 29 

O Presidente do CBH‐VELHAS Rogério Sepúlveda abriu a reunião agradecendo a presença de todos e 30 

fez  a  leitura  da  pauta:  1.  Abertura  e  informe  sobre  a  pauta;  2.  Discussão  das  atas  das  50ª  e  51ª 31 

reuniões do CBH‐Velhas (anexo); 3. Discussão sobre Deliberação que restringe barramentos na calha 32 

do  Rio  das  Velhas  e  incorpora  essa  decisão  e  respectivos  estudos  ao  Plano  Diretor  de  Recursos 33 

Hídricos da Bacia Rio das Velhas, aprovado em 2004 ‐ Conselheiro Valter Vilela  ‐ Presidente da CTIL 34 

(anexo); 4. Discussão sobre Deliberação que prorroga o mandato dos atuais conselheiros até junho de 35 

2010  ‐  Representante  do  Instituto Mineiro  de Gestão  das Águas  (anexo); 5.  Discussão  Contrato  de 36 

Gestão, referente aos recursos da cobrança, celebrado entre o IGAM e a AGB‐ Peixe Vivo tendo como 37 

interveniente  o  CBH‐Velhas  ‐  Representante  do  Instituto Mineiro  de  Gestão  das  Águas  (anexo);  6. 38 

Encerramento. E informou a inversão dos pontos de pauta, passando a condução do item 2, 3 e 4 para 39 

o Vice‐Presidente Sr. Valter Vilela. No item 2: Sr. Valter Vilela faz uma breve apresentação das  atas 40 

50ª  e  51ª,  que  colocadas  em  votação  foram  aprovadas  por  unanimidade.  Item  4:  que  delibera    a 41 

prorrogação  do mandato  dos  atuais  conselheiros  até  junho  de  2010,  em  votação  foi  aprovada  por 42 

unanimidade. Item de pauta 3: com discussão da minuta de deliberação que restringe barramentos na 43 

calha do Rio das Velhas com incorporações dos estudos feitos ao Plano Diretor de Recursos Hídricos 44 

da Bacia do Rio das Velhas. Sr. Valter Vilela faz a leitura da minuta de deliberação na íntegra e abre 45 

para discussão. Com a palavra Srª Patrícia Boson diz que a proposta de deliberação está baseada em 46 

estudos antigos, devendo a mesma ser melhor  fundamentada,  apontando principalmente questões 47 

relativas à dominialidade do curso d’ água. Se os barramentos forem construídos, a dominialidade das 48 

águas não será mais do estado de Minas Gerais, o  licenciamento deverá ser realizado pelo  IBAMA ‐ 49 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a outorga emitida pela 50 

ANA ‐ Agência Nacional de Águas. Neste contexto, propõe que a deliberação seja revisada novamente 51 

na Câmara Técnica antes de aprovar no plenário do comitê. Srª Hilda de Paiva pede a palavra e diz 52 

que  foram realizadas várias  reuniões para discutir o assunto, e que a proposta é de não permitir a 53 

construção do barramento, e que a dominialidade só passará a ser da União após a construção. Sr. 54 

Sérgio Menin  pede  a  palavra  e  diz  que  na  última  reunião  do  CBH  ‐  Velhas  fez  uma  apresentação 55 
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específica  da  construção  dos  barramentos,  baseada  nos  estudos  apresentados  pela  CODEVASF. 56 

Afirma ainda, que estudou o novo projeto e identificou os destaques no que se refere à preservação e 57 

mitigação  dos  impactos  ambientais,  mas  ressalva  a  preocupação  das  dificuldades  dos 58 

empreendedores em minimizar os impactos de empreendimentos desse porte. Ainda com a palavra, 59 

defende a formação de grupo multidisciplinar para realização de um estudo mais aprofundado sobre 60 

o projeto, mas sem se opor a deliberação proposta. Sr. Ênio Resende pede a palavra e explana sua 61 

preocupação com as águas a jusante da região metropolitana, e questiona alguns itens mencionados 62 

pela  Srª  Patrícia  Boson,  pois  a  proposta  por  ela  apresentada  indica  que o  dano  já  foi  causado.  Em 63 

seguida, Srª Marília Melo do IGAM diz que a proposta deverá apenas ser aprimorada. Com a palavra, 64 

o Sr. Marcelo de Deus, que explana sua preocupação com a deliberação, pois a mesma necessita de 65 

ajustes jurídicos e que não se sente seguro em votar na proposta como está. Srª Patrícia Boson pede a 66 

palavra e presta esclarecimentos no que se refere à proposta apresentada e diz que a restrição de uso 67 

da água pelo Comitê de Bacia é feita por meio do Plano Diretor de Recursos Hídricos, sendo a forma 68 

mais adequada de respaldar a deliberação. Sr. Marcus Polignano pede a palavra e propõe o consenso, 69 

e que não seja descaracterizado o trabalho realizado pela CTIL, sugerindo a preservação do conteúdo 70 

existente,  e  que  seja  apenas  aprimorado.  Sr.  Rogério  Sepúlveda  propõe  ao  comitê  a  análise  dos 71 

processos de Santo Hipólito e disse que não houve manifestação do IGAM relacionada às barragens. 72 

Sr.  Breno  Lasmar  procurador  do  IGAM  pede  a  palavra  e  afirma  que  o  Estado  é  desfavorável  à 73 

construção das barragens, e ainda, que funcionários do  IGAM participaram das reuniões da Câmara 74 

Técnica  do  CBH  Velhas.  Após  as  discussões  e  diante  das  explanações  dos  conselheiros  Sr.  Rogério 75 

Sepúlveda, propõe em consenso com os demais membros da plenária, a aprovação do texto base da 76 

deliberação e  com o destaque de  retorno a CTIL  para  revisão  jurídica.  Sr.  Rogério  Sepulveda passa 77 

para o  Item 5 de pauta e  solicita a  Srª Valéria Borges a apresentação do Contrato de Gestão a  ser 78 

assinado entre a AGB Peixe Vivo e o IGAM. Srª Valéria Borges apresenta sucintamente o documento e 79 

destaca  as  obrigações  das  respectivas  entidades,  o  objeto  do  contrato  e  informa  que  os  recursos 80 

provenientes da cobrança pelo uso da água, serão repassados à AGB Peixe Vivo trimestralmente e o 81 

IGAM  ficará  responsável  por  acompanhar  a  aplicação  financeira.  Citou  ainda  a  Resolução  Conjunta 82 

SEMAD/IGAM  nº  1.044,  de  30  de  outubro  2009,  que  “estabelece  procedimentos  e  normas  para  a 83 
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aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, serviços e seleção de pessoal, bem como 84 

estabelece a  forma de repasse, utilização e prestação de contas com emprego de recursos públicos 85 

oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito das Entidades Equiparadas à Agência 86 

de Bacia Hidrográfica”. Ainda  com a palavra,  informa que a  vigência do  contrato  será de  três  anos 87 

podendo o mesmo ser  renovado, mediante a concordância de ambas as partes. E para  finalizar Srª 88 

Valéria  Borges  faz  uma  breve  explanação  dos  anexos  indicando  o  Glossário,  Plano  de  Trabalho, 89 

Relatório Gerencial e Plano de Aplicação, que deverá ser elaborado pelo CBH Velhas com auxílio da 90 

AGB Peixe Vivo. Após a apresentação do Contrato de Gestão, Sr. Breno Lasmar procurador do IGAM 91 

informa  aos  conselheiros  que  foi  publicado  em  03/12/09  o  Decreto  Estadual  nº  45.230,  que 92 

“Regulamenta  a  Lei  nº  15.910,  de  21  de  dezembro  de  2005,  que  dispõe  sobre  o  Fundo  de 93 

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 94 

Gerais ‐ FHIDRO” que prevê em seu artigo 3º o repasse de 7,5 % dos recursos anual para aplicação nas 95 

ações de estruturação física e operacional de todos os 36 Comitês do estado de Minas Gerais. Após a 96 

apresentação  do  Procurador  do  IGAM,  Sr.  Rogério  Sepúlveda  abre  para  discussão.  Sr.  José  Nelson 97 

pede a palavra e diz que AGB Peixe Vivo possui trinta e quatro atribuições a serem cumpridas, mas 98 

que  apenas  algumas  foram  elencadas.  Srª  Valéria  Borges  complementa  que  as  atribuições  foram 99 

elencadas em  função da vigência do  contrato  (três anos)  ser pouco para  cumprimento das  trinta e 100 

quatro  atribuições.  Em  seqüência,  Sr.  Valter  Vilela  diz  que  o  Contrato  de  Gestão  foi  amplamente 101 

discutido com o  IGAM e que o Plano de Aplicação será  incluso como aditivo ao contrato que prevê 102 

assinatura em 15 de dezembro deste  ano. O Plano de Aplicação definirá para onde os  recursos da 103 

cobrança serão direcionados, e com o prazo de aprovação em fevereiro de 2010. Informou ainda que 104 

o IGAM realizará o repasse dos recursos da cobrança mensalmente à AGB Peixe Vivo, mas a cobrança 105 

será feita trimestralmente no ano de 2010, sendo mensal a partir de 2011. Sr. Breno Lasmar pede a 106 

palavra e presta esclarecimentos sobre a cobrança trimestral, dizendo que no primeiro ano os boletos 107 

serão  emitidos  pela  Secretaria  da  Fazenda,  até  que  o  IGAM  possa  compilar  os  dados  do 108 

cadastramento  e  gerar  os  boletos,  data  prevista  para  o  ano  de  2011.  Após  os  esclarecimentos  e 109 

discussões  foi  posto  em  votação  o  presente  contrato  que  foi  aprovado  por  unanimidade,  com  a 110 

restrição das pendências apontadas pelo Conselho de Administração da AGB Peixe Vivo. Sr. Rogério 111 
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Sepúlveda  disse  aos  conselheiros  que  será  elaborada  pela  CTIL  uma  minuta  de  Deliberação  com 112 

aprovação do Contrato de Gestão. Em  tempo, Srª. Valéria Borges pede a palavra e diz que boletos 113 

estão  disponíveis  no  portal  da  Secretaria  da  Fazenda  no  final  do  mês  de  dezembro.  Sr.  Rogério 114 

Sepúlveda aproveita a oportunidade e pergunta ao IGAM os procedimentos para elaboração do Plano 115 

de Aplicação.  Srª Valéria Borges,  diz que  fica  a  critério do CBH Velhas e de  sua Agência elaborar  e 116 

encaminhar para análise jurídica do IGAM. Neste contexto, Sr. Valter Vilela propõe que a AGB Peixe 117 

Vivo faça uma proposta para apresentação à CTPC no dia 14 de dezembro de 2009, às 14h30min, na 118 

sede  da  AGB  Peixe  Vivo  para  discussão,  sendo  aceito  por  todos  os  presentes.  Não  tendo  mais 119 

assuntos a tratar o encerrou‐se a reunião da qual lavrou‐se a presente ata. 120 

 121 

 122 

Rogério de Oliveira Sepúlveda 123 
Presidente do CBH‐Velhas 124 

ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 10/FEVEREIRO/2010.  125 


