
 

                                                                                                                                                      

Objeto: Reunião do GT de Acompanhamento de Barragens 

 

Reunião N°: 02/2020 Próxima reunião: 03/2020 

Data: 16/03/2020 Data: A definir 

Horário: 09h00 Horário A definir 

Local: Sede CBH Rio das Velhas Local: Sede CBH Rio das Velhas 

 

Nomes conselheiros Cargo: Entidade: Presença 

Ênio Resende de Souza Coordenador EMATER – MG Presente 

Eric Alves Machado Relator PM de Contagem Presente 

Fúlvio Rodriguez Simão Conselheiro EPAMIG Presente 

Nelson Cunha Guimarães Conselheiro COPASA Ausente 

Poliana Aparecida Valgas de 

Carvalho 
Conselheira PM de Jequitibá Ausente 

Renato Júnio Constâncio Conselheiro CEMIG Ausente 

Sérgio Gustavo Resende Leal Conselheiro FONASC Ausente 

Valter Vilela Cunha Conselheiro ABES Ausente 

CONVIDADOS 

Nome Entidade  

Euclides Dayvid Alves Brandão Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas Presente 

Leonardo dos Reis Lago Equipe de Mobilização CBH Rio das Velhas Presente 

 

Pauta 
 

 

 

1 –  

Ênio Resende representante da Emater inicia a reunião questionando se a empresa Vale S.A enviou as 

informações e os documentos dos PAEBM’s atualizados, Euclides Brandão da Equipe de Mobilização do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas informa que entrou em contato com o Lucas da Vale e o 

mesmo informou que estava levantando os documentos e as informações, o mesmo também ficou de 
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enviar um contato de outro analista da Vale que também participaria das reuniões, porém nada foi enviado, 

Euclides se compromete a reforçar o pedido a Vale. Ênio ressalta que sem os documentos e as 

informações o grupo não consegue desempenhar seu papel de informar ao comitê no que tange a questão 

das barragens. 

Seguindo a reunião, devido falta de quórum na presente reunião e a falta das informações necessárias por 

parte da Vale, Ênio expressa que não se sente a vontade para definir o plano de trabalho, os 

procedimentos internos do grupo e a agenda das reuniões. Ênio então sugere a realização de duas 

reuniões esse mês, Euclides levanta o ponto de que a atual pandemia de corona vírus pode dificultar a 

realização dessa segunda reunião. 

É reforçada mais uma vez a ideia do grupo no que se refere a realização de visitas técnicas, reuniões e 

relatórios, além disso, também é ressaltada a visita técnica na Copasa, Ênio sugere que talvez essa 

deveria ser a primeira visita do grupo, Euclides informa que o principal empecilho relatado pelo 

representante da Copasa, é com a questão mais uma vez ao surto de corona vírus, porém que iria 

verificar, após essa discussão, devido a falta de quórum a reunião é encerrada sem a efetiva discussão do 

tema proposto na pauta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Encaminhamentos: 

1- Reforçar solicitação para o Lucas da Vale 

S.A., no que tange as informações e 

documentos dos PAEBM’s, e demais obras 

que estão sendo planejadas e/ou executadas 

nas barragens 

2- Verificar as agendas dos conselheiros, de 

modo a definir a melhor data para a reunião 

de elaboração dos procedimentos internos do 

GT 

 

Responsáveis: 

1- Euclides Dayvid 

 

 

 

 

2- Euclides Dayvid 

Responsáveis pelo registro:  
Leonardo Reis – Equipe de Mobilização CBH Rio 

das Velhas 


