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Objeto: Reunião do GT de Acompanhamento de Barragens 

 

Reunião N°: 03/2020 Próxima reunião: 04/2020 

Data: 09/04/2020 Data: 23/04/2020 

Horário: 10h00 Horário 10h 

Local: Via vídeo conferencia Local: Via vídeo conferencia 

 

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 Ausente 

Nelson Cunha Guimarães Conselheiro COPASA Presente 

Poliana Aparecida Valgas de 

Carvalho 
Conselheira PM de Jequitibá Presente 

Renato Júnio Constâncio Conselheiro CEMIG Presente 

Sérgio Gustavo Resende Leal Conselheiro FONASC Presente 

Valter Vilela Cunha Conselheiro ABES Presente 

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 

Silvana Vaz COPASA Presente 

 

Pauta 

 

Pauta: 

Aprovação dos registros das reuniões realizadas em 04/03/2020 e 16/03/2020 (em 

anexo), e discussão sobre a organização interna e funcionamento do Grupo de 

Registro de Reunião GT de Barragens 
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Trabalho, nos seguintes aspectos: 

 

 Plano de trabalho; 

 Procedimentos internos e externos do GT; 

 Agenda de Reuniões e Visitas Técnicas; 

 Informes que sejam necessários; 

 

 

1 – Discussão: 

Ênio Resende coordenador do grupo de trabalho agradece a presença de todos e informa que o principal 

intuito da presente reunião é discutir e definir o plano de trabalho, de forma que seja possível coordenar as 

ações do grupo, Valter Vilela representante da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental) se antecipando a proposta da reunião elaborou e enviou a todos uma minuta do plano de 

trabalho, Ênio Resende aprova a minuta criada. Contextualizando as reuniões anteriores, Ênio informa que 

até o momento a empresa Vale S.A apresentou as ações de mobilização das prefeituras e da sociedade 

civil no caso de rompimento de alguma das barragens, porém a mesma se encontra impedida de colocar 

trabalhadores dentro da área da barragem, não conseguindo desse modo executar algumas manutenções 

nas estruturas das barragens, impedimento esse estabelecido pelo ministério do trabalho. Aproveitando o 

assunto Euclides Brandão da equipe de mobilização do CBH Velhas (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

das Velhas) relata que entrou em contato com Lucas pertencente à empresa Vale e foi informado que 

Thais Oliveira e Mauro Lobo serão os funcionários que estarão acompanhando as reuniões e fornecendo 

as informações solicitadas pelo CBH Velhas, no caso das informações atualizadas que a Vale se 

comprometeu a enviar, Euclides relata que entrou em contato via e-mail com Mauro Lobo solicitando as 

informações, porém não obteve resposta, mas continuará cobrando a empresa. 

Neste ponto da reunião Nelson Cunha representante da COPASA questiona como foram escolhidas para 

acompanhamento as 10 barragens inseridas na minuta do plano de trabalho, Ênio responde que a 

preocupação da diretoria no estabelecimento do grupo foi com questão as essas barragens da Vale que 

estão com risco de rompimento, segundo Ênio através da reunião com o ministério publico ficou clara a 

relação do presente trabalho com as barragens da Vale. Seguindo a reunião Valter questiona se o 

ministério publico tem realizado alguma atividade no que tange ao impedimento estabelecido pelo 

ministério do trabalho. Segundo Nelson todas as ações previstas para garantir as seguranças das 

barragens estão sendo executadas de forma remota e o acompanhamento dessas ações está sendo 

realizado pela FEAM, de modo que a mesma poderia atualizar as informações do comitê. 

Tratando da proposta central do grupo de trabalho Sergio Resende representante da FONASC sendo a 

garantia da segurança hídrica da região metropolitana o foco central do grupo, em sua perspectiva se faz 

necessária à introdução do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraopeba para discutir por completo a 

questão. Discordando de Sergio, Ênio acredita que nesse primeiro momento o grupo deve tentar dar foco 

as 10 barragens previamente estabelecidas, antes de discutir outra bacia. Valter concorda que o grupo de 

trabalho e o comitê em si não possuem competência para adentrar na bacia do Paraopeba, é possível 

convida-los para a elaboração de um plano conjunto, porém em outro momento.  

Continuando a reunião os conselheiros discutem convidar Thais Oliveira e Mauro Lobo da Vale para a 

próxima reunião, porém conforme pontuado por Nelson, a presença da Vale só faz sentido, se os 

conselheiros possuem as informações atualizadas, seguindo a reunião os presentes discutem a melhor 

data para realização das reuniões do grupo, todos concordam na realização de reuniões quinzenais, as 

quintas feiras, às 10 horas da manha com 2 horas de duração, além disso, é decidido que a FEAM deverá 
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ser convidada para a próxima reunião e por fim a reunião é encerrada com aprovação das atas anteriores 

e o plano de trabalho 

 

 

Encaminhamentos: 

1- Reforçar solicitação para a 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- Convidar a FEAM para a próxima reunião 

Responsáveis: 

1- Euclides Dayvid 

 

 

 

 

2- Nelson (Copasa), e Euclides Dayvid 

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

das Velhas 


