
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
DIRETORIA 

Memória da reunião realizada em 26/05/2021 
 

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de 2021, às 14h, os membros da Diretoria do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas reuniram-se virtualmente pela 
plataforma Zoom. Participaram os seguintes conselheiros: Poliana Aparecida Valgas de Carvalho – 
Prefeitura Municipal de Jequitibá; Marcus Vinícius Polignano – Instituto Guaicuy; Renato Júnio 
Constâncio – Geração e Transmissão S.A. - CEMIG; Participaram também: Ohany Vasconcelos 
Ferreira, Rúbia Santos Barbosa Mansur e Célia Maria Brandão Fróes, como representantes da 
Agência Peixe Vivo, Thais Alves da Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das 
Velhas; Luiza Baggio da Equipe de Comunicação do CBH Rio das Velhas/Tanto Expresso. A 
Presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, abriu a reunião e solicitou a apresentação dos 
pontos de pauta. Item 1: Abertura, orientações e verificação de quórum. Item 2: Aprovação da ata 
da reunião ordinária realizada no dia 05/03/2021. Item 3: Informes: Jogos do CBH Velhas, 
Materiais Campanha CBH Velhas, Livro CBH Velhas. Item 4: Recomposição Diretoria. Item 5: 
Planejamento Plenária Ordinária CBH Velhas. Item 6: Planejamento Semana do Velhas. Item 7: 
Novo marco regulatório do Saneamento Básico. Item 8: Vazão do rio das Velhas. Item 9: Manual 
de eleições subcomitês. Além dos listados, existiram outros pontos discutidos na reunião. Ohany 
Vasconcelos sugere que a aprovação da ata seja realizada após a chegada dos demais 
conselheiros da Diretoria. Item 3 – Ohany Vasconcelos informou que o Almanaque de Jogos do Rio 
das Velhas, idealizado pela FUNDEP, será executado com o apoio da Tanto Expresso. Apresentou 
que haverá a substituição de produtos digitais pela cartilha impressa com os jogos, que possuem 
objetivo de viabilizar a educação ambiental para o público infantil. Marcus Vinícius Polignano 
avaliou a importância do projeto e ressaltou a iniciativa de sintonia entre as ações de 
comunicação e de mobilização. Em relação ao Material da Campanha, Ohany Vasconcelos informa 
que seria realizada uma dispensa de licitação para adquirir camisas, bolsas e bonés, uma vez que 
a confecção das peças não está prevista no contrato da empresa de comunicação, contudo, a 
contratação foi barrada pelo departamento jurídico pela indisponibilidade de recursos para a 
execução do Kit para 2021, sendo possível apenas a confecção de camisas. Propôs a realização de 
um planejamento de longo prazo para materiais de campanha. Marcus Polignano questionou a 
falta do valor da execução da campanha no projeto de comunicação, e Ohany Vasconcelos e 
Rúbia Mansur explicaram que no passado houve a impugnação do ato convocatório por empresas 
de publicidade e propaganda, dado a natureza do serviço em campanhas. Dessa forma, Rúbia 
Mansur assumiu o compromisso de rediscutir a inclusão do serviço dentro do contrato para os 
próximos anos. Ohany Vasconcelos ressaltou a possibilidade de confecção de adesivos para 
campanha por meio de contrato com uma gráfica. Ohany apresenta como última demanda, a 
escolha da cor da camisa, em votação os membros escolheram a cor azul. A respeito do Livro do 
CBH Velhas, informa que será lançado na Semana do Rio das Velhas, sendo que o texto de 
abertura deverá ser escrito pela diretoria. Sugeriu um capítulo final de fotos. Marcus Polignano 
diz que o processo de construção do livro foi trabalhoso, mas que espera um bom produto. 
Poliana Valgas indicou Marcus Polignano para a realização do texto de abertura pela sua 
participação desde o início do projeto. Como informe adicional Célia Fróes colocou que a 
CODEVASF anunciou a possibilidade de requerimento do espaço do CBH Velhas, o que poderá 
resultar na necessidade de mudança da sede do Comitê para um local menor. Finalmente é 
comentado sobre a mudança na metodologia de cobrança com vistas às novas diretrizes do 
decreto do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Marcus Polignano solicitou que seja 



 

 

reforçada a sustentabilidade da Agência e a atualização na reunião com o IGAM. Item 2 – Ohany 
Vasconcelos projetou a memória da última reunião ordinária, realizada em 05/03/2021 e os 
membros a aprovaram. Ohany propõe que as memórias de reuniões de rotina possam ser 
enviadas por e-mail, sem a necessidade de serem pautadas. Item 4 – Renato Constâncio informa 
que Fúlvio Rodrigues Simão aceitou assumir o cargo de secretário adjunto no CBH Velhas. 
Completa dizendo que não houve objeções à indicação pelos demais conselheiros do segmento 
Poder Público Estadual. A respeito da formalização Marcus Polignano sugere que a indicação 
passe como consulta na próxima Plenária. Renato Constância lembra que como Fúlvio faz parte da 
Diretoria Ampliada deve-se pensar na recomposição da vaga. Ohany lembra que apenas 
conselheiros titulares podem compor a Diretoria Ampliada. Item 5 – Poliana Valgas sugere que a 
Plenária seja marcada por um ar comemorativo pela Semana do Rio da Velhas, no dia 29 de 
junho. Assim, pautas mais densas devem ficar para a Plenária Ordinária do mês de junho, como o 
Revitaliza / Meta 2025 e a Recomposição sociedade civil. Sendo mantidas as pautas: Aprovação 
ata 111 e extra, Aprovação da moção sobre atraso na avaliação das prestações de contas, 
Recomposição Diretoria, Apresentação sobre o Trabalho sobre Indicadores de Projetos, DN 
Comissão eleitoral, Apresentação do vídeo histórico pela Tanto, Lançamento do livro, Mensagem 
da Diretoria e experiências de conselheiros e finalização com intervenção cultural. Marcus 
Polignano sugere a nomeação da reunião como Plenária Ordinária Comemorativa. Ohany 
verificará a possibilidade de realização do vídeo, sugerido por Marcus Polignano, com o setor de 
comunicação. Item 6 – Poliana Valgas informa que já houve algumas discussões sobre a 
programação da Semana do Rio das Velhas e que na próxima semana haverá reunião com a 
equipe de mobilização para tratar dos detalhes. Item 7 – Marcus Polignano informa que o novo 
marco regulatório do saneamento preocupa pela falta de regulamentação pela ANA e o processo 
de privatização, sendo que o Fórum de Comitês de Bacias ponderou as questões discutidas no 
webinário a respeito do tema, uma vez que ação reflete na qualidade das águas sem o 
envolvimento dos mesmos. Poliana Valgas afirma a necessidade de discussão sobre o tema, 
principalmente com os prefeitos. Sugere a organização de um evento a respeito voltado para a 
questão municipal e pediu que seja encaminhado um ofício para os municípios, para tomar 
conhecimento do andamento das ações dos Planos de Saneamentos realizados com o recurso da 
cobrança, principalmente dos últimos sete municípios. Poliana comenta que solicitará à 
comunicação uma matéria sobre a importância de tais Planos se tornarem lei. Marcus Polignano 
ressalta a importância da ação dentro das questões expostas pelo novo Marco Regulatório e 
Ohany propõe que esse seja o tema de um Webinário. Item 8 – Poliana Valgas reporta a baixa 
vazão do Ribeirão Jequitibá com o aumento de bancos de areia e reclamações de ribeirinhos. 
Renato Constâncio relata o risco de racionamento de água pela Copasa, uma vez que as vazões do 
sistema de abastecimento estão baixas. Informa que houve duas reuniões para apresentação da 
previsão meteorológica e da curva de recessão do rio, dessa forma o CBH Velhas deve se planejar. 
Informa que já foram solicitadas ações relativas ao TAC para poços artesianos e que foram 
elaborado ofícios relativos à gestão integrada, para reservação de emergência no sistema rio de 
pedras, para o sistema rio de peixe que entrou no período de seca apenas em 50%, possivelmente 
devido a uma ação da Vale no sistema de codornas. Polignano fala que o sistema rio de peixe é 
responsável por 25% da vazão do rio das velhas, por isso é preocupante que se faça alguma 
intervenção no sistema nesse ano, por parte das mineradoras Vale e Anglo Gold. E que o IGAM 
deve ser notificado sobre o nível de emergência, como obrigação do CBH. Poliana Valgas informa 
que também tem acompanhado a situação e dado entrevistas relatando o estado de atenção já 
no mês de maio, com grande tendência de a escassez ser declarada pelo IGAM em grandes 
trechos da bacia. Marcus Polignano completou que está sendo retirado do rio o que deveria ser 



 

 

preservado, e assim perde-se a resiliência. Poliana Valgas havia feito contato com o SAAE de Sete 
Lagoas, que possui 45% da população abastecida pelo sistema Velhas, onde serão realizadas 
ações de sensibilização para a população. Thais informa que havia um pedido de monitoramento 
da qualidade do rio pelo mesmo SAAE. Poliana coloca a questão do não pagamento pelo uso da 
água pelo mesmo e Marcus Polignano reforça a falta de informações de obrigação sobre o 
monitoramento da água pelo SAAE. Poliana informa a descontinuidade da gestão de Sete Lagoas, 
pediu a formalização dos dados e a confirmação sobre a questão do pagamento à APV. Sobre o 
ofício, Polignano sugere que seja feita uma conversa para estabelecimento de acordo. Item 9 - 
Ohany Vasconcelos coloca a questão do manual de eleição do subcomitê enviado para os 
membros em nova formatação. Assim, solicitou que os fizessem a leitura do material e os 
membros acordaram em enviar suas sugestões por e-mail. Ohany comenta que seria importante a 
deliberação que ajusta os nomes dos subcomitês ser aprovada antes da eleição, contudo Marcus 
Polignano informa não ser possível porque precisar passar pela plenária e pela CTIL. Por fim, 
Poliana solicita uma reunião da diretoria para tratar da organização da Semana do Rio das Velhas 
e os membros decidiram se apresentar diretamente à equipe. Informa sobre o Webinário que 
ocorrerá dentro da Semana e a necessidade de estruturação do tema escassez hídrica, pelo que 
foi decidida a troca de informações via whatsapp. Polignano pede que a comunicação realize 
posts com o tema “O Rio que eu cuido” e que se amplie a reunião plenária para o canal do 
Youtube. Poliana Valgas relata o conflito em Ribeiro Bonito, onde haveria o evento com o SAAE de 
Caeté, contudo houve o recebimento de denúncias sobre comprometimento do acordo. Informa 
que o Subcomitê Taquaraçu encaminhou um ofício para que a discussão prossiga no CBH Velhas. 
Marcus apresenta a importância de seguir o acordo dado a situação enfrentada na região, 
devendo rever os termos listados. Não havendo mais assunto a tratar, a Presidente do CBH Rio 
das Velhas encerra a reunião da qual lavrou-se a presente ata. A Presidência do Comitê atesta que 
esta reunião ocorreu com a estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de todos 
os conselheiros. Encaminhamentos à Agência Peixe Vivo: Verificar com jurídico a possibilidade de 
execução da Campanha do Velhas através aditivo ao contrato de comunicação; Verificar a 
possibilidade de confecção de adesivos da Campanha do CBH Velhas; Enviar para Diretoria 
mailing com o e-mail dos representantes do PPE no Plenário; Enviar ofício para os municípios que 
receberam o PMSB solicitando informações sobre o status de implementação; Solicitar para 
comunicação elaboração de matéria sobre a importância da implementação dos PBSM; Solicitar 
para comunicação elaboração de vídeo comemorativo para a Plenária de junho; Confirmar se 
houve pagamento de boletos da cobrança pelo SAAE Sete Lagoas. 
 
 

 
Poliana Aparecida Valgas de Carvalho 

Presidente do CBH rio das Velhas 


