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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2021, às 14 horas, reuniram-se ordinariamente os membros do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH rio das Velhas), por meio de videoconferência utilizando a 2 

plataforma Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/82535370037) com transmissão ao vivo no canal Reuniões 3 

CBH Rio das Velhas no Youtube, para participarem da 111ª Plenária Ordinária do CBH Rio das Velhas. 4 

Participaram os seguintes conselheiros titulares gestão 2017-2021: Leila Margareth Moller, Agência Reguladora 5 

de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE MG; 6 

Ênio Resende de Souza, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-MG; Fúlvio Rodriguez 7 

Simão, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Bárbara Silvério, Polícia Militar de Minas 8 

Gerais – PMMG; Leopoldo Ferreira Curi, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 9 

Horizonte – ARMBH; Maria de Lourdes Amaral Nascimento, Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; 10 

Valdeoclides Ferreira Soares, Prefeitura Municipal de Várzea da Palma; Leandro Vaz Pereira, Consórcio Regional 11 

de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB; Fernanda Diniz Lima, Prefeitura Municipal de Curvelo; 12 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho, Prefeitura Municipal de Jequitibá; Nádja Murta Apolinário, Prefeitura 13 

Municipal de Ouro Preto; Rodrigo Hott Pimenta, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves; Humberto 14 

Fernando Martins Marques, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Renato Júnio Constâncio, CEMIG Geração 15 

e Transmissão S.A. - CEMIG GT; Deivid Lucas de Oliveira, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; 16 

Mauro Lobo de Resende, Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais – SINDIEXTRA; Carlos 17 

Alberto Santos Oliveira, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG; Marco 18 

Aurélio Andrade Corrêa Machado, Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Heloísa Cristina França Cavallieri 19 

Pedrosa, Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE Itabirito; Nelson Cunha Guimarães, Companhia de 20 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA; Valter Vilela Cunha, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 21 

Ambiental Seção Minas Gerais – ABES/MG; Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia, Associação Comunitária dos 22 

Moradores e Produtores da Agricultura Familiar de Campo Alegre, Capim Branco, Serragem, Boquinha, 23 

Recanto, Varginha, Marmelada; José Procópio de Castro, Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios – 24 

ADAO; Ademir Martins Bento, Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA; Sérgio Gustavo 25 

Resende Leal, Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas – FONASC CBH e Marcus 26 

Vinícius Polignano, Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas. Participaram os seguintes conselheiros suplentes 27 

gestão 2017-2021: Rosa Maria Cruz Laender Costa, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM (no exercício 28 

da titularidade); Sandra Pereira Silva, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA; 29 

Germânia Florência Pereira Gonçalves, Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo; Marcos Felipe de Souza Lopes, 30 

Prefeitura Municipal de Baldim; Michael Jordan Goleme Silva, Prefeitura Municipal de Rio Acima; Eric Alves 31 

Machado, Prefeitura Municipal de Contagem; Kênia Janete Guerra, AngloGold Ashanti - Córrego do Sítio 32 

Mineração S.A; Tarcísio de Paula Cardoso, Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha – 33 

ACOMCHAMA; Cecília Rute de Andrade Silva, Movimento CONVIVERDE; Ronald de Carvalho Guerra, Associação 34 

dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu – ADAF; Regina Célia Fernandes Faria, Associação 35 

para a Proteção Ambiental do vale do Mutuca – PROMOTUCA e Maria Luísa Lélis Moreira, Conselho 36 

Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu – COMUPRA (no exercício da titularidade). Participaram também: 37 

Izabel Nogueira, Francisco Rubió, Leonardo Lago, Thaís Alves, Dimas Corrêa da Silva; Derza Nogueira, Adriana 38 

Carvalho e Euclides Dayvid, Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas; Ohany 39 

Ferreira, Thiago Campos, Rúbia Mansur e Paula Procópio, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo/Agência 40 

Peixe Vivo; Rodrigo Angelis e Luiz Guilherme, TantoExpresso - Comunicação CBH Rio das Velhas e Michael Jacks 41 

de Assunção, IGAM. A Analista da Agência Peixe Vivo Ohany Ferreira faz a leitura de orientações básicas, 42 

visando ao bom andamento da reunião virtual; realiza chamada nominal para confirmação de presença e 43 

quórum e apresenta pauta. Item 1. Abertura, orientações e verificação de quórum. Item 2. Informes: 44 

Recomposição do Plenário; Composição da diretoria ampliada 2021; Chamamento público para fornecimento 45 

de mudas; Eleições dos subcomitês; Eleição CBHSF. Item 3. Aprovação da minuta da ata da reunião ocorrida em 46 

15/12/2020. Item 4. Apresentação GACG: parecer referente ao Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão 47 

de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM dos anos de 2018 e 2019 e apresentação do relatório anual de 48 

atividades. Item 5. Balanço dos Projetos Hidroambientais de 2020 e planejamento das ações para 2021. Item 6. 49 

Balanço das atividades dos subcomitês de 2020. Item 7. Apresentação do Plano de Trabalho da equipe de 50 

mobilização e educação ambiental do CBH rio das Velhas para 2021. Item 8. Assuntos gerais e encerramento. 51 

Na sequência, a Presidente do CBH rio das Velhas, Poliana Aparecida Valgas de Carvalho, abre oficialmente a 52 

https://us02web.zoom.us/j/82535370037
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reunião agradecendo a participação de todos e manifestando a alegria de ter na reunião a presença do 53 

secretário do CBH rio das Velhas, Marcus Polignano, que está se recuperando do coronavírus. Poliana Valgas 54 

também dá as boas-vindas aos novos conselheiros do Comitê e cumprimenta especialmente o conselheiro Ênio 55 

Resende que fez parte do Comitê desde sua fundação e está se aposentando em breve. Com a palavra Marcus 56 

Polignano agradece o apoio e as manifestações de solidariedade a sua recuperação. Item 2. Informes. 57 

Recomposição do Plenário. Com a palavra, a analista da Agência Peixe Vivo, Ohany Ferreira fala que foram feitos 58 

contatos com as instituições que compõem o Plenário com o objetivo de recompor eventuais vacâncias e 59 

alertar sobre as penalidades que constam no Regimento Interno para os casos de reincidentes faltas. Menciona 60 

ainda que por decisão da Diretoria serão enviados e-mails, após cada Plenária, para os casos de ausências 61 

simultâneas de titular e suplente nas reuniões. Em seguida apresenta uma planilha listando as novas indicações 62 

de conselheiros. O segmento que apresentou maior alternância de representantes foi o Poder Público 63 

Municipal, em razão das eleições municipais realizadas em 2020. Composição da diretoria ampliada 2021. Na 64 

sequência, Ênio Resende diz que o CBH rio das Velhas instituiu a Diretoria Ampliada com o objetivo de 65 

amplificar a participação e dar mais robustez às decisões tomadas pela Diretoria. Fala que a Diretoria Ampliada 66 

é composta pela Diretoria e outros quatro representantes (sendo um de cada segmento) para uma composição 67 

final que contemple dois membros do Poder Público Municipal, Poder Público Estadual, Sociedade Civil e 68 

Usuários de Recursos Hídricos. Completa dizendo que foi feito um processo eleitoral interno, com o apoio da 69 

Agência Peixe Vivo, para que cada segmento elegesse seu representante na Diretoria Ampliada e finaliza 70 

informando a nova composição: Fúlvio Rodriguez Simão (EPAMIG), pelo Poder Público Estadual; Humberto 71 

Fernando Martins Marques (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte), pelo Poder Público Municipal; Carlos 72 

Alberto Santos Oliveira (FAEMG), como representante dos usuários de recursos hídricos e José de Castro 73 

Procópio (ADAO), como representante da sociedade civil. Ênio Resende dá as boas-vindas aos novos membros 74 

da Diretoria Ampliada e agradece a contribuição de Nelson Cunha Guimarães (COPASA) que participou da 75 

última gestão da Diretoria Ampliada e permanece apoiando outros Grupos de Trabalho do Comitê, como o GT 76 

Barragens, CONVAZÃO e REVITALIZA Rio das Velhas. Chamamento público para fornecimento de mudas. Com a 77 

palavra a coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Paula Fontoura, informa que está aberto o chamamento 78 

público para fornecimento de mudas produzidas no Viveiro Langsdorff. Diz que as condições para retirada de 79 

mudas estão disponíveis no site do CBH rio das Velhas. Finaliza falando que o prazo para manifestações se 80 

encerra em 1º de março de 2021. Renato Constâncio fala que os conselheiros interessados podem se organizar, 81 

com o apoio da equipe de mobilização, de modo a otimizar a coleta e transporte das mudas, reduzindo os 82 

custos. Eleições dos subcomitês. Na sequência, Poliana Valgas informa que o processo eleitoral para renovação 83 

dos membros dos subcomitês foi adiado por orientação do ofício CBH Rio das Velhas nº 046/2020. Completa 84 

dizendo que com o objetivo de equalizar os mandatos dos conselheiros dos subcomitês, a Diretoria do CBH rio 85 

das Velhas decidiu que as eleições serão realizadas entre agosto e outubro de 2021. Diz ainda que a equipe de 86 

mobilização, a Diretoria do Comitê e a Agência Peixe Vivo irão trabalhar na elaboração de um manual de 87 

procedimentos para as eleições e finaliza pedindo apoio de todos na divulgação do ofício CBH Rio das Velhas nº 88 

019/2021 com as novas orientações. Eleição CBHSF. Com a palavra, a Gerente de Integração da Agência Peixe 89 

Vivo, Rúbia Mansur, explica que o processo eleitoral para definição dos membros do Comitê da Bacia 90 

Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) seria realizado em 2020, entretanto, devido a pandemia do 91 

coronavírus, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) autorizou os Comitês interestaduais a 92 

prorrogarem por até 1 (um) ano a atual gestão. Nesse sentido, o mandato atual se encerrará em setembro de 93 

2021. Rúbia Mansur informa que o processo eleitoral para definição dos membros do CBHSF está em fase de 94 

inscrições e convida os interessados a participarem. Finaliza divulgando o site para obtenção de informações e 95 

fala que toda a mobilização será on line. Marcus Polignano reforça a importância da presença de 96 

representantes de Minas no CBHSF. Ainda com a palavra, o secretário do CBH Rio das Velhas informa que por 97 

iniciativa do IGAM estão sendo discutidas algumas mudanças no Regimento Interno do Comitê. Diz que não 98 

serão mudanças estruturais, mas que vai ser necessária aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 99 

(CERH); avaliação da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do Comitê e posterior deliberação pelo 100 

Plenário. Na sequência Marcus Polignano diz que a Diretoria do Comitê vai se reunir com a Copasa para discutir 101 

o Programa Revitaliza. A intenção é apresentar a atualização das ações que vem sendo realizadas na próxima 102 

Plenária. Finalmente Polignano fala que saiu uma verba de 2 bilhões de reais para investimento na segurança 103 

hídrica para a região metropolitana de Belo Horizonte. O recurso faz parte do acordo firmado após o 104 
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rompimento da barragem em Brumadinho e vai envolver o rio das Velhas e o Paraopeba. Item 3. Aprovação da 105 

minuta da ata da reunião ocorrida em 15/12/2020. Na sequência, o vice-presidente do CBH rio das Velhas, 106 

Renato Constâncio, coloca a ata da 110ª reunião ordinária para aprovação, sendo a mesma aprovada, com 107 

abstenção da ARSAE, IGAM e Prefeitura Municipal de Ouro Preto que justificaram não terem participado da 108 

última reunião. Item 4. Apresentação GACG: parecer referente ao Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão 109 

de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM dos anos de 2018 e 2019 e apresentação do relatório anual de 110 

atividades. Ato contínuo, o coordenador do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG), Eric 111 

Machado diz que o GACG foi criado pela Deliberação CBH Rio das Velhas nº. 11 de 15 de dezembro de 2014 e 112 

que de acordo com a DN, é necessário apresentar o relatório anual de suas atividades na primeira reunião 113 

Plenária do ano. O coordenador apresenta, então, as atividades realizadas em 2020 e as conclusões do GACG 114 

referente ao Relatório Conclusivo elaborado pela Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão do IGAM dos 115 

anos de 2018 e 2019. Eric Machado destaca recomendações feitas pelo GACG à Agência Peixe Vivo, ao IGAM, 116 

ao CBHSF e ao próprio Grupo. Finaliza sua apresentação mostrando o calendário de reuniões previstas para 117 

2021. Marcus Polignano diz que houve mudanças no modelo de avaliação do IGAM relativo ao cumprimento 118 

das metas do Contrato de Gestão e à avaliação dos Comitês e que essas mudanças implicam em mais 119 

compromissos para o Comitê e para a Agência Peixe Vivo. Pergunta se o GACG teve ciência e está atuando 120 

nestes processos. Eric Machado responde que houve uma reunião do GACG em 2021 em que a Gerente de 121 

Integração da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur, apresentou o atual plano de trabalho do Contrato de Gestão. 122 

Disse ainda que nessa reunião o grupo se mostrou interessado em participar de forma mais ativa de todas as 123 

discussões vinculadas ao Contrato de Gestão. Maria de Lourdes Nascimento informa que o IGAM publicou a 124 

Deliberação Normativa, irá publicar uma Instrução de Serviços e em seguida irá capacitar os Comitês. Finaliza 125 

dizendo que não é o momento de se preocupar com isso, pois a avaliação com os novos termos se iniciará em 126 

2022. Michael Assunção fala que a nova linha de trabalho do IGAM busca estreitar e dar visibilidade aos Grupos 127 

de Acompanhamento dos Contratos de Gestão de todos os Comitês e diz que um dos objetivos das mudanças é 128 

trazer para o Comitê uma participação maior na parte deliberativa na execução dos recursos. Completa 129 

dizendo que o plano de trabalho do Contrato de Gestão foi discutido com as Entidades Equiparadas e que os 130 

Comitês foram convidados a participar. Diz que o objetivo das mudanças foi revisar os indicadores para que 131 

eles consigam refletir a realidade do Contrato de Gestão. Finaliza dizendo que os indicadores vão avaliar a 132 

execução do planejamento e coloca-se à disposição para realizar uma apresentação mais detalhada em uma 133 

próxima reunião. Com a palavra Valter Vilela pede explicação ao IGAM sobre as prestações de contas da 134 

Agência Peixe Vivo que estão sem análise desde 2011. Renato Constâncio, vice-presidente e membro do 135 

Conselho Fiscal da Agência Peixe Vivo, completa dizendo que esse assunto foi levando ao CERH em duas 136 

ocasiões e que ele gera desconforto e insegurança à Agência Peixe Vivo. Michael Assunção fala que o IGAM 137 

criou um setor específico para trabalhar as prestações de contas e que este setor está sendo fortalecido e 138 

capacitado. Continua dizendo que com a rescisão da parceria com o IBIO o planejamento interno do IGAM foi 139 

totalmente alterado. Finaliza dizendo que a equipe hoje está focada em resolver o passivo do IBIO e em seguida 140 

serão avaliados os contratos com a Agência Peixe Vivo, que incluem Velhas e Pará. Carlos Alberto Oliveira 141 

pergunta a similaridade entre a prestação de contas e o Contrato de Gestão e Michael Assunção explica que a 142 

prestação de contas é financeira e técnica. Para atendimento a parte técnica, a Agência Peixe Vivo elabora um 143 

relatório de gestão anual que comprova o cumprimento do plano de trabalho anexo ao Contrato de Gestão. A 144 

partir da análise técnica favorável é feita uma análise financeira para verificar se tudo o que foi desembolsado 145 

está comprovado. O parecer financeiro e o parecer técnico são submetidos à avaliação do ordenador que pode 146 

aprovar a prestação de contas, solicitar esclarecimentos que devem ser repassados pela Entidade Equiparada, 147 

ou glosar as despesas que forem consideradas irregulares. No caso de glosa, a Agência Peixe Vivo pode recorrer 148 

à instância superior do IGAM ou apenas devolver o recursos. Carlos Alberto pergunta se existe cobrança formal 149 

da Agência Peixe Vivo quanto a avaliação das prestações de contas e Michael Assunção responde que há várias 150 

cobranças, inclusive do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Carlos Alberto comenta que não há justificativa 151 

plausível para um atraso tão grande na avaliação das prestações e fala da dificuldade de se justificar uma 152 

possível situação ocorrida há 10 anos, considerando que muitos conselheiros podem inclusive ter deixado o 153 

Comitê. Propõe que o Comitê envie carta ao Governador do Estado de Minas Gerais relatando o problema. 154 

Tarcísio Cardoso comenta que o IGAM exige clareza e mais dinâmica da Agência Peixe Vivo e do Comitê, mas 155 

que não vem dando um bom exemplo. Diz que também faz parte do conselheiro fiscal da Agência Peixe Vivo e 156 
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em todas as reuniões é mencionada a ausência de aprovação das prestações de contas pelo IGAM. Relata que o 157 

que traz certa tranquilidade é que as contas vinculadas aos Contratos de Gestão com a Agência Nacional de 158 

Águas e Saneamento Básico (ANA) estão todas aprovadas. Finaliza dizendo que é interessante que o órgão 159 

gestor apresente ao menos um cronograma da realização da avaliação das prestações de contas pendentes. Os 160 

conselheiros Marco Aurélio Machado, José de Castro Procópio e Cecília Rute Silva também manifestam 161 

indignação e preocupação com o atraso na avaliação das prestações de contas. Marcus Polignano comenta que 162 

do ponto de vista legal a responsabilidade, em caso de glosas, é da Agência Peixe Vivo. Lembra que a Marília 163 

Melo foi Diretora do IGAM e acompanhou as cobranças realizadas pela Agência e Comitê e agora é Secretária 164 

de Meio Ambiente de Minas Gerais. Sugere a elaboração de uma moção de indignação do Plenário e o envio de 165 

um ofício ao Diretor geral do IGAM com cópia para a Secretária do Meio Ambiente solicitando um cronograma 166 

da avaliação das prestações de contas pendentes. Fala que o Ministério Público pode ser acionado para auxiliar 167 

com as cobranças ao Estado, caso as primeiras ações não tragam resultado. Poliana Valgas diz que irá agendar 168 

uma reunião com o atual Diretor do IGAM para tratar deste assunto. As propostas realizadas pelo secretário do 169 

CBH rio das Velhas são colocadas em votação e aprovadas pelo Plenário. Item 5. Balanço dos Projetos 170 

Hidroambientais de 2020 e planejamento das ações para 2021. Com a palavra, Paula Fontoura realiza a 171 

apresentação do status dos projetos hidroambientais de 2020. Inicia apresentando os projetos concluídos; os 172 

planos de saneamento básico entregues e os projetos de plano de manejo com previsão de finalização em 173 

2021. Completa apresentando os Termos de Referência (TDRs) elaborados e os novos projetos já contratados. 174 

Finaliza apresentando um balanço do ano de 2020 em que 5 projetos foram finalizados; 1 projeto permanece 175 

em execução; 18 Termos de Referência foram elaborados; 6 novos projetos foram contratados e 4 projetos 176 

estão em fase de licitação. Ato contínuo, Thiago Campos apresenta o Plano de Investimentos Anual (PIA) 2021 177 

que trata-se de um instrumento que demonstra o planejamento realizado pela Agência Peixe Vivo a fim de 178 

cumprir o Plano Plurianual de Aplicação (PPA) aprovado pelo CBH rio das Velhas. Thiago Campos ressalta que 179 

há aproximadamente 11,5 milhões de reais para investimento na bacia do Velhas em 2021; diz que serão 180 

acionadas 13 rubricas do PPA em 39 projetos de investimentos. Finaliza apresentando uma planilha com a 181 

relação de todos os investimentos previstos para 2021 e o respectivo status. Informa ainda que esta planilha 182 

será publicada no site do CBH trimestralmente para acompanhamento dos interessados. Derza Nogueira 183 

pergunta o status dos projetos de plano de manejo Serra do Sobrado; refúgio de vida silvestre Macaúbas; Área 184 

de Preservação Ambiental (APA) Andrequicé e diagnóstico da lagoa da Lapinha em Lagoa Santa. Thiago Campos 185 

responde que os 3 primeiros projetos citados foram interrompidos por solicitação do gestor das Unidades de 186 

Conservação (UCs). Diz que será feita uma revisão da metodologia e há a previsão de retomar os trabalhos 187 

entre março e abril. Em relação ao diagnóstico da lagoa da Lapinha, o gerente de projetos da Agência Peixe 188 

Vivo diz que está previsto no escopo do projeto a realização de licenciamento junto ao Instituto do Patrimônio 189 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e que o inicio do projeto depende dessa regularização. Marco Aurélio 190 

Machado comenta sobre um projeto do Santa Maria em que 50% das barraginhas construídas foram rompidas. 191 

Thiago Campos diz que no inicio de 2020 a Agência Peixe Vivo recebeu a notícia que de um total de 700 192 

barraginhas construídas 9 se romperam na região de Curvelo. Diz ainda que foi feito contato com subcomitê 193 

informado que a empresa responsável pelo serviço irá realizar o reparo, após o fim do período chuvoso. Ênio 194 

Resende fala que entende que o termo barraginha induz a uma interpretação equivocada e que a EMATER 195 

utiliza os termos bacia de captação de enxurrada ou bacia de captação de sedimentos, como práticas de 196 

conservação do solo. Diz ainda que essa prática não é uma obra e sim uma prestação de serviços que está 197 

sujeita a rompimento com chuvas intensas e precisa de manutenção recorrente. Thiago Campos concorda com 198 

e fala que o termo barraginha está sendo utilizado, pois é mais popularizado. Ressalta a vida útil desse tipo de 199 

intervenção é relativamente curta, entretanto que o percentual de acerto do serviço realizado com recurso do 200 

CBH é muito alto e que os rompimentos são fatos isolados. Ronald Guerra, coordenador da Câmara Técnica de 201 

Planejamento, Projetos e Controle (CTPC), do CBH Rio das Velhas diz que vem sendo realizadas discussões em 202 

reuniões da Câmara e em reuniões da Diretoria para o Comitê seja cada vez mais eficiente e efetivo na 203 

elaboração dos projetos. Item 7. Apresentação do Plano de Trabalho da equipe de mobilização e educação 204 

ambiental do CBH rio das Velhas para 2021. Devido a problemas técnicos, o item 7 foi apresentado antes do 205 

item 6 da pauta. Com a palavra a analista da equipe de mobilização e educação ambiental do CBH rio das 206 

Velhas, Luciana Gomes, apresenta brevemente o Plano de Trabalho da equipe para 2021 que consiste em 207 

organização, apoio e acompanhamento das ações de mobilização e educação ambiental por subcomitês; auxílio 208 
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na mobilização para Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, Diretoria e Plenário; apoio ao processo de 209 

mobilização para implantação e divulgação do Plano de Recursos Hídricos e do Programa Revitaliza Rio das 210 

Velhas e auxílio na capacitação continuada para membros do CBH rio das Velhas. Luciana Gomes destaca que 211 

foram incluídos no plano de trabalho indicadores para auxiliar na medição da eficiência do trabalho de 212 

mobilização. Finaliza apresentando o organograma da equipe, a divisão dos trabalhos e os produtos esperados 213 

para 2021. Item 6. Balanço das atividades dos subcomitês de 2020. Na sequência Izabel Nogueira apresenta o 214 

balanço das atividades dos subcomitês de 2020 em formato de um mapa interativo. Diz que o link do mapa foi 215 

compartilhado com os conselheiros e que através dele é possível buscar as informações das atividades 216 

realizadas pelos subcomitês no período, como reuniões, eventos e projetos. Além disso, Izabel Nogueira fala 217 

que é possível fazer uma análise integrada com as ações do Plano Diretor do Comitê. Renato Constâncio 218 

parabeniza a equipe de mobilização pelas apresentações e diz que o trabalho feito pela Izabel Nogueira precisa 219 

ser compartilhado e destacado no site do Comitê. Marcus Polignano também parabeniza o trabalho criativo e 220 

dinâmico da equipe de mobilização. O secretário do Comitê propõe incluir o mapa dentro do SIGA Velhas. 221 

Derza Nogueira ressalta a dificuldade inicial na transição das atividades presenciais para on line, mas diz que a 222 

equipe se reinventou e continua buscando estratégias para manter a mobilização nos territórios. Item 8. 223 

Assuntos gerais e encerramento. Na sequência, Ênio Resende informa que essa provavelmente é sua última 224 

Plenária, pois está se aposentando. Diz que cresceu pessoal e profissionalmente atuando no Comitê e agradece 225 

o apoio dos conselheiros. Em seguida, Eric Machado, coordenador geral do subcomitê ribeirão Onça, diz que na 226 

última reunião do grupo foi discutido um Programa da Prefeitura de Belo Horizonte para redução de riscos de 227 

inundação e melhorias na malha urbana na bacia do ribeirão Isidoro. Diz que alguns conselheiros do subcomitê 228 

participaram das reuniões públicas para discussão do Programa, porém não se sentiram ouvidos. Finaliza 229 

dizendo que o subcomitê vai apresentar um ofício manifestando insatisfação com a proposta e pedindo apoio 230 

ao CBH rio das Velhas na interlocução com a prefeitura. Em seguida, Maria Luísa Lelis pede que seja incluída na 231 

pauta da próxima Plenária a discussão sobre a Meta 2025 “nadar, pescar e brincar no ribeirão Onça”. Marcus 232 

Polignano diz que a Diretoria do Comitê apoia essa proposta e que haverá uma reunião com o Nelson 233 

Guimarães, representante da Copasa, para retomar as reuniões do Revitaliza. Com a palavra, Poliana Valgas 234 

parabeniza o trabalho e agradece o apoio da equipe de mobilização, inclusive dos analistas que deixaram a 235 

equipe recentemente, Élio Domingos e Nívea Lopes. A presidente pede que Ênio Resende continue 236 

participando das atividades do Comitê, dentro do possível, pois as contribuições dele são muito valiosas. 237 

Finalmente agrade a todos os conselheiros que participaram da 111ª Plenária do CBH Rio das Velhas. Não 238 

havendo mais assuntos a tratar, a presidente Poliana Aparecida Valgas de Carvalho encerra a reunião, da qual 239 

se lavrou a presente ata. A Diretoria do Comitê atesta que a reunião foi realizada com estrutura mínima para 240 

possibilitar a participação dos conselheiros. 241 
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