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DO RIO DAS VELHAS 

ATA DA 41ª REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2007 1 
Aos 08 de outubro de 2007, de 8 às 18 horas, reuniu-se  o Comitê da Bacia 2 
Hidrográfica do Rio das Velhas, na Usina Hidrelétrica Rio das Pedras, em  Itabirito. 3 
Participaram os seguintes conselheiros titulares: Ênio Resende de Souza, Luiza 4 
de Marillac M. Camargos, Marcelo Coutinho, Alberto Carlos Gomes Tameirão, Gleide da 5 
Saúde Ferreira Sodré, Ronald de Carvalho Guerra, Willer Hudson Pós, Valter Vilela 6 
Cunha, Luiz Cláudio Figueiredo. Wagner José Silva Melillo, Valéria Caldas Barbosa, 7 
Hilda de Paiva Bicalho, Eliane de Fátima Nunes, Apolo Heringer Lisboa, Alexander 8 
Gonçalves da Silva. Participaram os seguintes conselheiros suplentes: José Elias 9 
da Cunha, Maria Berenice Cardoso Martins, Fernanda Braga Guerra, Elizabeth Reis 10 
Martins Teixeira, Scheilla Samartini Gonçalves, Antônio Mário de Castro, Célio dos 11 
Santos, Maria do Carmo Brito e Silva, José Nelson de Almeida Machado, Ivana Eva 12 
Novais de Souza, Ana Beatriz Marques Silva. Participaram também: Weber 13 
Coutinho, Derza A. Costa Nogueira, Leonardo Guimarães Ribeiro, Edésio Teixeira, 14 
Rogério Sepulveda, Thomaz Matta Machado, Flávio Mourão Passos, Sílvia Caram. 15 
Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Carlos Alberto Santos, Mário 16 
Salvo, Flávia Mourão, Mauro Lobo, Bruno Gattás, José Otávio Franco, Rubia Penido.  17 
Pauta da Reunião:  18 
1 - Visita a Usina Rio das Pedras. Os conselheiros saíram da Faculdade de Medicina 19 
da UFMG, em ônibus cedido pela CEMIG, com destino a Usina Rio das Pedras, onde 20 
foram recebidos pelos gerentes da CEMIG. Após a chegada foi feita uma visita as 21 
instalações da usina, onde se verificou a grande quantidade de sedimentos 22 
depositados, que estão causando enorme transtorno a operação da usina. A CEMIG 23 
mantém mergulhadores para dirigir a dragagem necessária para desobstruir as 24 
tomadas d’água. Em seguida foram feitas apresentações pelos técnicos da CEMIG, 25 
Greice, Maria Edith e Guilherme. Os temas abordados foram os seguintes: 26 
conceituação – sedimentos em reservatórios; situação do reservatório Rio das Pedras; 27 
75% assoreado; tomada d’água comprometida. Solução sustentável: reciclagem dos 28 
sedimentos, confecção de pisos intertravados. Qualidade da água: utiliza 29 
monitoramento do IGAM, foi solicitado financiamento à ANEEL para fazer 30 
biomonitoramento por um período de 5 anos. Após as apresentações Marcelo de Deus 31 
comenta a complexidade do problema e ressalta a importância do CBH Velhas para o 32 
seu equacionamento. Salienta que a dragagem está sendo feita para preservar as 33 
turbinas. A quantidade de material degradado é pequena (25 m³/h) e não afeta a 34 
qualidade das águas a jusante da barragem. Afirma que a LO do COPAM contempla a 35 
atividade de dragagem. O professor Apolo solicita ao Prof. Edésio que faça exposição 36 
sobre o sifão ecológico. O Prof. Edésio comenta acerca dos seguintes itens: 37 
assoreamento a montante da barragem, subnutrição da flora e fauna a jusante da 38 
barragem, desequilíbrio de margens e linhas de costa. Ressalta que o reservatório é, 39 
na situação atual, uma grande jazida e que o sifão poderá ser utilizado para 40 
desassorear o mesmo. O sifão funciona permanentemente sem consumir energia 41 
elétrica.  O Prof. Apolo propõe que a CEMIG elabore um “Plano de Gestão da Bacia do 42 
Rio de Pedras”. Ênio Resende comenta a necessidade de realizar ações na bacia, que é 43 
a causa do problema. Informa que, em torno de 50%, o assoreamento é causado pelas 44 
estradas. Almoço. Os conselheiros retornam a Itabirito para o almoço. Após, a reunião 45 
prosseguiu na sede da Associação Comercial de Itabirito, que cedeu suas dependências 46 
após gestões do conselheiro Wagner Melillo.  47 
2 - Discussão e votação da ata da 40ª reunião. A ata foi aprovada, com a inclusão 48 
dos conselheiros que justificaram ausência: Sheilla Samartini, Antônio Mário de Castro, 49 
Maria do Carmo Brito e Silva.  50 
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3 - Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Ribeirão da Mata. O 51 
secretário Valter Vilela informa que o Decreto Estadual 44500, de 03 de abril de 2007, 52 
institui o Plano de Governança Ambiental e Urbanística de Belo Horizonte. O Decreto 53 
prevê no art. 3º, parágrafo 1º, item VI que a COPASA, em articulação com o CBH 54 
Velhas, elaborará o “Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do ribeirão da 55 
Mata”. O prazo termina em 30 de junho de 2008. Foi acertado que a Câmara Técnica 56 
de Projetos, Planos, em conjunto com o subcomitê do ribeirão da Mata, acompanharão 57 
os estudos.  58 
4 - Campanha do IGAM “Água: Faça o Uso Legal”. Luiza de Marillac fez uma 59 
explanação sobre a campanha: lançado em 24 de agosto de 2007. Até hoje o IGAM 60 
concedeu 17.000 outorgas. O registro, obtido com o cadastro, torna o usuário em 61 
situação legal frente ao IGAM. O término da campanha é julho de 2008.  62 
5 - Encaminhamento da proposta de formação do subcomitê Macacos/Nova 63 
Lima. A coordenadora da CTIL, Luiza de Marillac, informa que, em 04 de outubro de 64 
2007, a Câmara Técnica analisou e recomendou a aprovação do subcomitê. O Sr. 65 
Flávio Passos, coordenador do subcomitê, apresentou como foi feito o processo de 66 
mobilização e informou que foram realizadas 6 reuniões. O subcomitê será composto 67 
de 30 membros, 10 para cada segmento – sociedade civil, usuários e órgãos públicos. 68 
Informou o e-mail: subcomitemacacos@yahoogrupos.com.br. Colocado em votação foi 69 
aprovado por unanimidade, tornando-se o 12º subcomitê criado na bacia.  70 
6 - Apresentação sobre o andamento dos trâmites para operacionalização da 71 
AGB-Peixe Vivo. O presidente do AGB, José Nelson, fez uma apresentação sucinta 72 
das atividades realizadas. Ressalta que ainda não foi conseguido o CNPJ. A 73 
coordenadora da AGB, Hilda de Paiva, apresentou proposta de alteração de alguns 74 
artigos do Estatuto da AGB. Foram aprovadas por unanimidade as seguintes 75 
alterações: artigo 9º - item 7: fixar cota de contribuição dos associados empresas-76 
usuárias de recursos hídricos, que é devida tão somente até o momento da 77 
implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Artigo 10 – observado o 78 
disposto no artigo 9º, o Conselho de Administração é o órgão de deliberação superior 79 
da AGB-Peixe Vivo. Artigo 11 – item 2: dois representantes das associações, 80 
federações e instituições legalmente constituídas, que representem os interesses dos 81 
usuários. Artigo 11 – item 3: quatro representantes de associações e entidades 82 
representativas da sociedade civil. Artigo 11 - § 2º;  as entidades dos segmentos de 83 
associações e entidades representativas da sociedade civil, empresas usuárias de 84 
recursos hídricos; e associações, federações e instituições legalmente constituídas, que 85 
representem os interesses dos usuários, elegerão entre seus pares, em assembléia 86 
geral convocada para este fim, os seus representantes, titulares e suplentes, e 87 
informarão à mesa diretora dos trabalhos, os nomes dos eleitos que tomarão posse na 88 
mesma sessão. Prorroga o mandato da diretoria provisória para até a eleição dos 89 
conselhos de administração e fiscal. Fixa a cota de contribuição dos usuários dos 90 
segmentos de empresas usuárias de recursos hídricos, em R$ 760,00 por mês, 91 
vencendo até o dia 30 de cada mês, depositada em conta a ser aberta pela associação, 92 
devida a partir da filiação do associado. Luiza de Marillac informa que o IGAM e a AGB 93 
Peixe Vivo firmaram um convênio para realização do cadastro de usuários, estudos de 94 
cobrança e mobilização social.  95 
7 - Informações sobre a eleição do CBH Velhas – Gestão 2007/2009. Luiza de 96 
Marillac apresentou as entidades, órgãos e usuários inscritos aptos a participarem das 97 
eleições. Apresentou, também, o calendário das eleições.  98 
8 - Discussão e deliberação sobre a proposta da CTIL da Deliberação 99 
Normativa que regulamenta o funcionamento dos subcomitês. Adiado para a 100 



 

 3 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO DAS VELHAS 

próxima reunião. Serão convidados a participar os coordenadores dos 12 subcomitês 101 
criados.  102 
9 - Assuntos Gerais. Sheilla Samartine informa que a urbanização do ribeirão 103 
Arrudas, na divisa de Contagem e BH, entre o viaduto Barreiro e o córrego Ferrugem, 104 
custará em torno de 205 milhões de reais. As obras serão executadas pelo DEOP e o 105 
licenciamento ambiental será de responsabilidade da COMAC. Está marcada uma 106 
reunião com o subcomitê do Arrudas para o dia 30 de outubro, às 14:30 horas. 107 
Alexander, em nome da CEMIG, agradece a presença dos conselheiros e convidados. 108 
Luiza de Marillac informa que a Câmara Técnica de Planos do CERH, no dia 09 de 109 
outubro, irá analisar o Plano da Bacia do rio das Velhas. O Prof. Apolo comunica que a 110 
caravana do São Francisco visitou 11 capitais em 13 dias e que foi um sucesso. Nestas 111 
capitais foram realizadas reuniões com autoridades, governadores, prefeitos, 112 
deputados e sociedade civil. Será encaminhada uma correspondência ao Presidente 113 
Lula por meio dos governadores Jacques Wagner e Marcelo Deda. Esta 114 
correspondência apresentará propostas viáveis para o semi-árido em vez da 115 
transposição. Nada mais havendo a tratar o Presidente Apolo encerrou a reunião da 116 
qual foi lavrada a presente ata pelo secretário do CBH Velhas.  117 
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