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ATA DA 35ª REUNIÃO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 2006 1 
Aos 25 de agosto de 2006, das 14 às 18 horas, reuniu-se o Comitê da Bacia 2 
Hidrográfica do Rio das Velhas, no auditório da COPASA, Rua Mar de Espanha, 525, em 3 
Belo Horizonte. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Ênio Resende 4 
de Souza, Luiza de Marillac M. Camargos, Mário Lúcio Moreira Lopes, Marcelo Coutinho 5 
Amarante, Denise Marília Bruschi, Magda Karla Barcelos Greco, Flávia Mourão Parreira 6 
do Amaral, Alberto Carlos Gomes Tameirão, Lairson Couto, Rodrigo Hott Pimenta, 7 
Ronald de Carvalho Guerra, Valter Vilela Cunha, José Maurício Ramos, Alexander 8 
Gonçalves da Silva, Wagner José Silva Melillo, Guilherme Gonçalves Teixeira, Valéria 9 
Caldas Barbosa, Hilda de Paiva Bicalho, Apolo Heringer Lisboa. Participaram os 10 
seguintes conselheiros suplentes: Elizabethe Reis Martins Teixeira, Antônio Mário 11 
de Castro, Marco Augusto Rodrigues Wanderley, Celso Constantino Gonçalves, Eduardo 12 
José da Fonseca Motta Júnior, Bruno Gattás Hallak, Leandro Quadros Amorim, Fabiana 13 
Vita Lopes, Mário de Salvo Britto, Ivana Eva Novais de Souza, Ana Beatriz Marques 14 
Silva. Participaram também: José Gualberto Baptista Ladeira, Wander P. Queiroz, 15 
Gustavo A. Fontenelle, Robson Liz Almeida, Gizelle Andrade, Anderson Guimarães, 16 
Anabela Dias de S. Britto, Maria de Fátima Guimarães, Regis Amaral Costa, Sílvia 17 
Magalhães, Willer Pós, Ricardo de Figueiredo Filho, Josiane Ramalho, Rogério 18 
Sepulveda, Rodrigo Antônio D.L. Mondini, Sérgio Gustavo Rezende Leal, Janaína de 19 
Andrade Evangelista, Adriano Carvalho Martins, Weber Coutinho, Ludmila Lana Silva, 20 
Laura G.C. Andrade, Gleide Ferreira Sodré. Justificaram ausência os seguintes 21 
conselheiros: Delvane Fernandes, Maria do Carmo Brito e Silva, Antônio Henrique dos 22 
Santos, Altair Carvalho.  Pauta da Reunião:  23 
1 - Discussão e aprovação das atas 33ª e 34ª reuniões. A Vice-Presidente Luiza 24 
de Marilac colocou as duas atas em discussão. Foram aprovadas, com a solicitação da 25 
conselheira Hilda que constasse que justificou a ausência nas duas reuniões.  26 
2 - Apreciação e deliberação da minuta de revisão do Regimento Interno do 27 
CBH Velhas. Luiza de Marilac apresentou os projetos de modificação. Após discussões 28 
foram aprovadas as alterações. Foi aprovado, também, alterar o item I do artigo 20, 29 
passando de 15 para 10 dias a antecedência mínima para convocação das reuniões 30 
ordinárias. Este novo Regimento Interno deverá ser publicado no “Minas Gerais”.  31 
3 - Apreciação e deliberação sobre as minutas de regimentos das câmaras 32 
técnicas – CTIL, CTOC, CTPPC e CTC. Luiza de Marilac informou que a minuta da 33 
CTPPC não foi ainda elaborada, já que o Presidente da Câmara, Fídias de Miranda, 34 
desligou-se do CBH Velhas. 3.1- CTIL: Aprovado com alterações: art 3º, item III – 35 
devolver a matéria à Câmara Técnica competente, com recomendações de 36 
modificação, até 15 dias antes da reunião do Plenário. art 3º, item IX – aprovar as 37 
minutas dos Regimentos Internos das Câmaras Técnicas e submetê-las a aprovação do 38 
Plenário; substituir Relator por Secretário, em todo o texto; art 12 – a CTIL iniciará a 39 
reunião, em 1ª chamada com presença ...; art 12, parágrafo único – após quinze(15) 40 
minutos do horário previsto para a reunião, em segunda chamada, a CTIL poderá se 41 
reunir com o número de presentes. 3.2 – CTOC: substituir Relator por Secretário, em 42 
todo o texto; art 3ª,  item V (novo item) – solicitar ao IGAM e analisar o registro das 43 
outorgas e cadastros dos usuários da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; art 3º item 44 
VI (antigo item V); art 11, item IV (novo) – indicação de relator dos processos em 45 
análise; art 11, item V (antigo item IV); art 12, idêntico ao da CTIL; art 13 (novo) – a 46 
CTOC poderá convidar especialistas e ou partes interessadas para prestar informações 47 
e  esclarecimentos que possam contribuir para análise dos processos de outorga; art 48 
14 (novo) – o relator de cada processo deverá enviar cópia de seu parecer a todos os 49 
membros da CTOC e solicitar à Presidência agendamento de reunião para análise e 50 
elaboração da redação final do parecer; renumerar os outros artigos (15,16 e 17). 51 
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3.3- CTC: O Sr. Ênio Resende apresentou ao Comitê o regimento da Câmara Técnica 52 
de Comunicação, ressaltando as atribuições desta Câmara. Foram aprovadas as 53 
seguintes alterações no regimento: Artigo 3º, item II ... e dar visibilidade as ações do 54 
CBH Velhas na Bacia; item V – propor um serviço telefônico de interação da população 55 
com o CBH Velhas; Artigo 12 – a CTC iniciará a reunião em primeira chamada com 56 
presença mínima de 50% (cinqüenta por cento) mais 1 (um) de seus membros. 57 
Parágrafo único – após quinze minutos do início do horário previsto para a reunião, em 58 
segunda chamada, a CTC poderá se reunir com o número de presentes. O plenário 59 
solicitou que a alteração proposta na Câmara Técnica de Cobrança e Outorga referente 60 
ao termo relator para Secretaria Geral passe a ser somente Secretário, e que esta 61 
alteração seja a mesma para todos os regimentos das demais Câmaras Técnicas do 62 
Comitê, fato este aprovado por todos.  63 
4 - Apreciação e deliberação da minuta de Deliberação Normativa instituindo 64 
os subcomitês Corumataí, Arrudas, Jequitibá, Cardoso/Cristais, Itabirito. Luiza 65 
de Marilac deu prosseguimento à reunião apresentando a minuta de deliberação 66 
normativa do CBH Velhas que institui os subcomitês Curumataí, Arrudas, Jequitibá, 67 
Cardoso/Cristais e Itabirito para apreciação e deliberação do comitê. O Sr. Leandro 68 
Amorim solicitou a retirada nas minutas do termo “subbacia” ficando somente o termo 69 
“bacia hidrográfica”. O plenário aprovou esta proposta do Sr. Leandro. Foram 70 
aprovadas as deliberações normativas. O Sr. Celso da Prefeitura de Jaboticatubas 71 
solicitou a inversão de pauta, para que o comitê apreciasse primeiro o item 6, 72 
justificando que o tema se referia ao anteriormente discutido no item 4. O plenário 73 
aprovou a inversão de pauta.  74 
5 - Encaminhamento da proposta de formação dos subcomitês: Caeté, Sabará, 75 
Jaboticatubas, Riachinho/Cipó. Luiza de Marilac deu prosseguimento à reunião 76 
informando que os subcomitês Caeté/Sabará, Jaboticatubas e Riachinho/Cipó enviaram 77 
proposta para sua formação e os documentos serão analisados pela CTIL. O 78 
representante Adriano do subcomitê de Jaboticatubas informou sobre a sua satisfação 79 
em participar deste subcomitê e do CBH Velhas. A Sra. Lana também do subcomitê de 80 
Jaboticatubas da UNIPAC relatou sobre a sua satisfação e importância de participar 81 
deste subcomitê. Rogério Sepúlveda falou sobre a importância da descentralização da 82 
gestão na formação dos subcomitês. Luiza de Marilac solicitou que após definida a 83 
composição dos membros dos subcomitês esta composição seja enviada aos membros 84 
do Comitê do CBH Velhas. Mário Lúcio, representante da Secretaria do Estado da 85 
Saúde, solicitou que estes documentos sejam enviados por e-mail para os membros do 86 
CBH Velhas ao invés de se utilizar os correios poupando recursos e papel.  87 
6 - Parecer sobre o processo de outorga do IGAM 176/2001 rebaixamento do 88 
nível d’água na Mina Lapa Vermelha – SOEICOM S/A. Apolo deu prosseguimento 89 
à reunião lendo o ofício enviado à presidência do Comitê do Velhas em 24/08/06, pela 90 
Prefeitura de Lagoa Santa, que solicita adiamento da análise e deliberação pelo comitê 91 
do processo de outorga para rebaixamento do nível d’água na Mina Lapa Vermelha, de 92 
propriedade da SOEICOM. Valéria Barbosa expôs como foram realizados os trabalhos 93 
da CTOC para análise do processo da SOEICOM, e a participação da Secretária de Meio 94 
Ambiente de Lagoa Santa, Sra. Gleide, em duas reuniões da Câmara e os 95 
questionamentos do município sobre o referido processo. Informou que a minuta do 96 
parecer foi elaborada, mas gostaria de conhecer as considerações da Prefeitura para 97 
complementar o processo. Leandro Amorim questionou sobre o parecer da câmara e 98 
manifestou sua preocupação quanto aos prazos para análise do processo face ao 99 
planejamento da SOEICOM para início dos trabalhos na mina. Flávia Mourão propôs 100 
apresentação do parecer da CTOC para conhecimento do plenário e, após a 101 
apresentação, decidir o próximo encaminhamento. Celso expôs sobre a dificuldade do 102 
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Comitê em deliberar, depois do recebimento do ofício da Prefeitura de Lagoa Santa. 103 
José Maurício manifestou preocupação sobre prazos e compromissos da empresa. 104 
Robson da SOEICOM esclareceu que o processo esta sendo discutido desde 2001 e que 105 
gerou teses de dissertação de Mestrado e doutorado. Afirmou que o empreendimento 106 
está sendo totalmente monitorado e estão seguros em função dos estudos que foram 107 
realizados e das medidas a serem tomadas. A SOEICOM precisa de agilidade na 108 
resposta do Comitê. Colocou a empresa aberta para conhecimento de todos os 109 
membros do Comitê e que esta é a mina de calcário mais estudada do país. Solicitou 110 
que o comitê estipule uma data para deliberação a respeito do processo, pois a 111 
empresa tem seus compromissos. Apolo manifestou sobre a necessidade de agendar 112 
uma data para discutir o assunto o mais rápido possível. Roninho questionou à Valéria 113 
sobre a consolidação de análise do processo. Apolo apresentou as seguintes propostas 114 
para deliberação do comitê: Adiamento ou não do processo; estabelecimento de prazo 115 
no caso de adiamento; apresentação do parecer sem deliberação do comitê. Leandro 116 
Amorim sugeriu que se fosse adiado o processo que se definisse também a nova data 117 
para reunião do CBH Velhas. Willer Pós sugeriu que se fizesse a apresentação do 118 
parecer da câmara ao comitê. Lairson Couto informou que o processo foi encaminhado 119 
normalmente ao Comitê e que a câmara não deseja postergar a decisão, mas é válido 120 
estabelecer um prazo para se ouvir a opinião da Prefeitura de Lagoa Santa. Alexander 121 
propôs definir um prazo para câmara e que não fosse apresentado o parecer uma vez 122 
que existem dados complementares a serem incorporados no estudo. Apolo colocou 123 
em votação a apresentação do parecer da CTOC – O plenário decidiu pela não 124 
apresentação do parecer da CTOC, somente um voto contrário. Valéria Barbosa propôs 125 
um prazo de 45 dias para a próxima reunião do comitê, ou seja, para o dia 06/10/06, 126 
sendo que a CTOC teria 35 dias para terminar o parecer e enviá-lo no prazo de 10 dias 127 
antes da reunião do comitê, para todos os membros.  O plenário votou e aceitou esta 128 
proposta, ficando a reunião do Comitê do Rio das Velhas marcada para o dia 129 
06/10/2006 (sexta feira). 130 

7 - Assuntos Gerais. Flávia Mourão informou e convidou a todos para o Seminário 131 
Gestão Municipal, que irá ocorrer no próximo dia 12/09, com início às 9 horas no 132 
auditório do CREA. Apolo solicitou de Lairson Couto e Valéria Barbosa um breve relato 133 
sobre a reunião do COPAM de Diamantina na cidade de Gouveia. Valéria Barbosa 134 
relatou sobre a discussão ocorrida na reunião referente à intenção da empresa DFII 135 
em minerar ouro no aluvião do rio Paraúna. Relatou que, segundo informação do Dr. 136 
Shelley Carneiro, o EIA/RIMA do empreendimento está sendo analisado pelos técnicos 137 
do NARC de Diamantina, e que o Comitê do Rio das Velhas deverá ser consultado 138 
sobre o processo. Marcelo do IEF manifestou sobre o empreendimento, afirmando que 139 
EIA/RIMA contém informações incompletas. Apolo solicitou ao representante do 140 
IBRAM, para orientar sobre o empreendimento. José Maurício disse que o IBRAM não 141 
irá apoiar empreendimentos que não considerem o desenvolvimento sustentável e se 142 
colocou à disposição do CBH Velhas. Apolo manifestou sobre a transposição do rio São 143 
Francisco e disse que este projeto pode comprometer o desenvolvimento. Afirmou que 144 
deverá ir a Brasília propor um programa para o semi-árido. Lairson Couto falou sobre 145 
a discussão no COPAM sobre a captação da COPASA no rio Pardinho e que o Dr. Paulo 146 
Teodoro afirmou que este assunto será discutido no Conselho Estadual de Recursos 147 
Hídricos e no CBH Velhas. Apolo solicitou informações ao IGAM sobre a captação no 148 
rio Pardinho. Apolo solicitou a Inara um estudo sobre a legislação do FHIDRO e 149 
informou sobre a reunião com o Dr. Paulo Teodoro e Dr. José Carlos Carvalho sobre as 150 
agências de bacia e a possibilidade de se criar duas agências na bacia do rio São 151 
Francisco: a primeira Agência compreenderia desde as nascentes até a barragem de 152 
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Três Marias; a segunda Agência que engloba as bacias hidrográficas do rio das Velhas, 153 
Jequitaí-Pacuí, Paracatu, Urucuia, Verde Grande e Calindó Pandeiros. Luiza de Marilac 154 
informou sobre a deliberação que regulamente a criação das agências no Estado e que 155 
ainda não houve consenso sobre este assunto. Apolo informou que este assunto já foi 156 
debatido e discutido no Fórum Mineiro dos Comitês e que foi entrado em consenso 157 
estas agências. Apolo solicitou uma participação mais efetiva dos usuários e da 158 
Prefeitura com representantes no Comitê, conseguindo apoio nas entidades para 159 
operacionalização de algumas ações do Comitê. Leandro Amorim solicitou que o CBH 160 
Velhas elabore um orçamento para que a MBR possa avaliar a possibilidade de ajuda 161 
ao comitê. Magda Greco informou que foi aprovado verba na FAPEMIG para projeto 162 
sobre mortandade de peixes visando atender a Meta 2010. Enio Resende informou 163 
sobre o início do projeto de revitalização, de sub-bacias hidrográficas em 15 164 
municípios da bacia do rio das Velhas e que na próxima reunião o coordenador do 165 
projeto, Sr. Fantini, deverá apresentar este projeto para o Comitê. Apolo solicitou que 166 
a exposição do Sr. Fantini deverá ser a luz do Plano Diretor do Rio das Velhas e deve 167 
contemplar ações integradas entre os órgãos para os trabalhos no rio das Velhas. 168 
Apolo informou sobre a necessidade de se definir um novo Presidente para a Câmara 169 
de Planos, Projetos e Controle face ao afastamento do Sr. Fídias do comitê. O Sr. José 170 
Maurício indicou para presidente desta Câmara o Sr. Leandro Amorim o que foi 171 
aprovado pelo Plenário. Apolo solicitou a CTIL providências para o encaminhamento do 172 
processo de criação da Agência no IGAM, cujo nome já teria sido pensado: Agência 173 
Peixe Vivo. Alberto, Prefeito de Santana de Pirapama, informou sobre sua 174 
preocupação quanto à construção de hidrelétrica no rio Paraúna. Apolo solicitou a 175 
CTOC a análise da questão. Alberto ficou de tirar xerox dos documentos e encaminhá-176 
los a CTOC para análise. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Apolo encerrou a 177 
reunião da qual foi lavrada a presente ata pelo secretário do CBH Velhas e pela 178 
Conselheira Valéria Caldas Barbosa.  179 
 180 


