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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA DE OUTORGA E COBRANÇA 

Minuta ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 03 de Setembro DE 2020 

 

Ao dia 3 (três) do mês de setembro de 2021, às 14h00, reuniram-se os representantes do Grupo de 1 

Controle de Vazão do Alto Rio das Velhas (CONVAZAO), por videoconferência. Conselheiros(as): 2 

Weide Junio de Oliveira (AngloGold Ashanti); Renato Constâncio (CEMIG); Nelson Guimaraes 3 

(COPASA). Convidados(as): Nubia Vale (COPASA); Jeam Alcântara (Mobilização CBH Rio das 4 

Velhas); Dênio Procópio (CEMIG); Leticia Vitorino (Mobilização CBH Rio das Velhas); Luiz Guilherme; 5 

Luiz Claudio (Vale S.A); Kênya Guerra (AngloGold Ashanti); Bruna Machado (SAAE Sete Lagoas); Ana 6 

Clara Leandro (Mobilização CBH Rio das Velhas). 1-Discussão e aprovação ata da reunião 7 

realizada no dia 20/08/2021: A ata do dia 20 de agosto é aprovada sem objeções. 2-Retorno dos 8 

encaminhamentos reunião do dia 27 de agosto: Renato Constâncio agradece a presença dos 9 

participantes, ressalta a presença do SAAE Sete Lagoas e solicita que Jeam Alcântara repasse os 10 

encaminhamentos da última reunião para situar os participantes sobre o andamento dos mesmos. 11 

Jeam Alcântara realiza a leitura de cada item e solicita o retorno dos responsáveis. Luiz Cláudio 12 

informa que não realizou a verificação da vazão média mensal das contribuições para o meio ambiente, 13 

e para terceiros referente às reposições do complexo Paraopeba, afirma também que irá encaminhar 14 

as informações e os valores outorgados para o Jeam até a semana do dia 06/09/2021. Jeam informa 15 

que Hamilton Santos enviou a localização das dragagens identificadas acima da captação de Bela 16 

Fama. Renato Constâncio traz os informes passados por Poliana Valgas sobre a verificação junto à 17 

Prefeitura de Rio Acima, com relação a regularidade e cumprimento do licenciamento da operação das 18 

dragagens. Renato informa que segundo a representante da prefeitura, o licenciamento é estadual, que 19 

existem dragas de ouro e há dragas a jusante, além das dragas a montante da captação da COPASA. 20 

Informa que Poliana Valgas solicita que a COPASA encaminhe um ofício ao CBH Rio das Velhas para 21 

que o mesmo solicite a Polícia Militar de Meio Ambiente e/ou Instituto Mineiro de Gestão das Águas 22 

(IGAM) uma fiscalização efetiva nas dragas. Renato pergunta à Nelson Guimaraes se é possível 23 

realizar essa solicitação, Nelson confirma que irá realizar. 3- Avaliação semanal das vazões do Rio 24 

das Velhas para estabelecimento de ações: Renato Constâncio sugere que tendo em vista o cenário 25 

apresentado no reporte semanal em relação aos níveis das vazões do Rio das Velhas, seja mantido os 26 

aportes e a captação da COPASA da forma como está, no âmbito do sistema integrado. Os membros 27 

do CONVAZÃO concordam com a proposta e avaliará a situação do rio das Velhas na reunião da 28 

próxima semana. Weide Oliveira acrescenta que a AngloGold Ashanti tem feito o acompanhamento do 29 

nível de volume útil do Sistema Rio de Peixe, detalha que em média há uma perda aproximadamente 30 

600.000m³/s por semana. Afirma que se mantiver o nível de queda dos reservatórios como está 31 

atualmente, consegue manter a vazão média defluente de 3,17m³/s até entre a semana do dia 32 

22/10/2021 e 29/10/2021. Nelson ressalta sobre a ocorrência histórica de chuvas na segunda quinzena 33 

de outubro. Renato Constância informa a realização do Webnário GT CONVAZAO CBH Velhas 34 
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“Parcerias em Prol do Abastecimento Público de Belo Horizonte”. Leticia Vitorino explica a mudança de 35 

data do Webinário que será realizado no dia 23/09/2021, às 18:00 e informa que haverão quatro 36 

palestrantes. Renato Constâncio sugere a participação de mais pessoas na apresentação da palestra 37 

do CONVAZAO, e informa o que será apresentado sobre o Grupo CONVAZAO. Jeam Alcântara 38 

questiona Renato Constâncio para que a próxima reunião seja realizada dia 17/09/2021, todos os 39 

participantes concordam, com a ressalva de adiantamento da reunião, desde que a COPASA não 40 

identifique nenhuma alteração relevante no status das vazões, caso isso ocorra, o grupo irá se reunir 41 

no dia 10/09/2021. 42 

 43 

Encaminhamentos: 44 

1. Compartilhar planilhas sobre a vazão média mensal das contribuições para o meio 45 

ambiente e para terceiros referente ás reposições do complexo Paraopeba, além dos 46 

valores outorgados. Responsável: Luiz Cláudio Figueiredo (Vale); 47 

2. Enviar ofício ao CBH Rio das Velhas referente à solicitação do mesmo a Policia Militar 48 

e/ou IGAM para fiscalização das dragagens a jusante e a montante da Captação da 49 

COPASA no Rio das Velhas. Responsável: Nelson Guimaraes (COPASA). 50 
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Renato Júnio Constâncio  59 

Vice-Presidente do CBH Rio das Velhas 60 
 61 


