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DIRETORIA AMPLIADA 
Ata da reunião realizada em 04/02/2021 

 

Ao quarto dia do mês de fevereiro de 2021, às 9h, os membros da Diretoria Ampliada do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH rio das Velhas reuniram-se virtualmente 2 

pela plataforma zoom. Participaram os seguintes conselheiros: Poliana Aparecida Valgas de 3 

Carvalho – Prefeitura Municipal de Jequitibá; Marcus Vinícius Polignano – Instituto Guaicuy; 4 

Ênio Resende de Souza – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 5 

Gerais (EMATER); Renato Junio Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); 6 

Humberto Fernando Martins Marques - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; José de 7 

Castro Procópio de Castro - Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios (ADAO); Nelson 8 

Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Participaram 9 

também: Celia Maria Brandão Froes, Thiago Campos, Ohany Vasconcelos Ferreira e Rúbia 10 

Santos Barbosa Mansur como representantes da Agência Peixe Vivo; Ronald Carvalho Guerra 11 

como coordenador da Câmara Técnica de Projetos e Controle (CTPC); Gilberto Tiepolo como 12 

convidado; Dimas Correa e Izabel Nogueira como representantes da Equipe de Mobilização e 13 

Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas. A Presidente do CBH rio das Velhas, Poliana 14 

Valgas, abre a reunião agradecendo a presença de todos e apresenta os seguintes pontos de 15 

pauta: Item 1. Abertura e verificação de quórum. Item 2. Informes: Entrega dos relatórios de 16 

gestão – exercício 2020; Resultado da execução financeira do PPA de 2020; Proposta de 17 

projeto PSA em Itabirito em parceria com a TNC; Recomposição do Plenário (orientações 18 

GECBH), Programa Revitaliza. Item 3. Aprovação da ata da reunião realizada em 26/11/2020. 19 

Item 4. Formatação da diretoria ampliada 2021. Item 5. Programa de Conservação de 20 

Mananciais. Item 6. Pauta da plenária de 18/02/2021. Item 7. Assuntos gerais e 21 

encerramento. A pedido do secretário do CBH rio das Velhas, Marcus Polignano, há a inversão 22 

de pauta e inicia-se o informe sobre Programa Revitaliza. Com a palavra, Marcus Polignano diz 23 

que as ações do Revitaliza não foram paralisadas e pede ao Nelson Guimarães atualizações 24 

sobre as planilhas de acompanhamento. Nelson Guimarães explica que irá buscar os dados 25 

atualizados para apresentar à Diretoria e posteriormente ao Plenário. Célia Froes alerta a 26 

necessidade de inserir essa planilha no sistema de informação Siga Velhas. Ficou definido que 27 

as ações do Revitaliza se darão no âmbito da Diretoria, não sendo necessária a criação de um 28 

GT específico. Fica encaminhado o alinhamento sobre a data da reunião sobre o programa 29 

Revitaliza com o representante da COPASA, além de se incluir um destaque no site do Comitê 30 

sobre o Programa. Item 5. Na sequência, o Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, Thiago 31 

Campos, apresenta a proposta de modelo conceitual de programas de conservação da bacia 32 

do Rio das Velhas. Marcus Polignano aconselha a Diretoria a dar o aceite na proposta que está 33 

alinhada com as ações e com o Plano da Bacia. Todos concordam com a proposta. Fica 34 

encaminhado que a Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo deverá seguir com o 35 

Programa de Conservação de Mananciais e submetê-lo ao Edital do Ministério do 36 

Desenvolvimento Regional - MDR. Dando prosseguimento, a Diretora Geral da Agência Peixe 37 

Vivo, Célia Fróes, informa que até o final de fevereiro será entregue ao Órgão Gestor o 38 

Relatório de Gestão exercício 2020. Neste Relatório consta a comprovação do cumprimento 39 

das metas do Contrato de Gestão, além do resultado da execução financeira do Plano de 40 

Aplicação Plurianual de 2020. Em seguida, Célia Fróes informa sobre a proposta de projeto 41 



PSA em Itabirito em parceria com a TNC. Trata-se de uma parceria para iniciar um projeto de 42 

Pagamento por Serviços Ambientais – PSA na bacia do Córrego Carioca e Maracujá. Gilberto 43 

Tiepolo reforça a importância da parceria com a Agência Peixe Vivo e reafirma a necessidade 44 

de engajamento dos proprietários, mapeamento das áreas e a transparência no processo. 45 

Ronald Guerra recomenda que se faça um arranjo institucional junto às prefeituras locais e 46 

com as instituições parceiras para que esse processo se fortaleça. Nelson Guimarães explica 47 

que a COPASA ainda possui alguns entraves jurídicos que a impede de participar de programas 48 

de PSA, mas que dá total apoio ao processo do Comitê e ainda sugere que convide a ARSAE 49 

para acompanhar as ações e participar da construção do Programa. A Diretoria manifesta-se 50 

favorável a iniciativa. Fica encaminhado o andamento ao projeto PSA em Itabirito em parceria 51 

com a TNC. Em seguida, Ohany Ferreira fala sobre o processo de recomposição do Plenário e 52 

apresenta minutas de ofícios a serem encaminhados aos conselheiros com reincidentes faltas. 53 

Diz que realizou uma reunião com técnicos da Gerência de Apoio aos Comitês de Bacias 54 

Hidrográficas do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para alinhamento das 55 

informações sobre as recomposições. Fica encaminhado que a Agência Peixe Vivo enviará 56 

ofícios de alertas ou notificações com as penalidades para os conselheiros após cada Plenária 57 

quando houver ausências simultâneas de titular e suplente. Item 3. Ato contínuo, a ata da 58 

reunião da Diretoria Ampliada realizada no dia 26 de novembro de 2020 foi aprovada sem 59 

modificações. Item 4. Em seguida, a presidente do CBH rio das Velhas comenta sobre a 60 

necessidade de se definir os conselheiros da Diretoria Ampliada. Fica decidido que a escolha 61 

da nova composição da Diretoria Ampliada será realizada em reuniões de cada segmento 62 

(Poder Público Municipal, Estadual, Sociedade Civil e Usuários de Recursos Hídricos). As 63 

reuniões serão realizadas em datas anteriores a 111ª Reunião Plenária Ordinária do CBH rio 64 

das Velhas, de forma que durante a Plenária os novos membros da Diretoria Ampliada sejam 65 

apresentados. Item 6. Na sequência, inicia-se a discussão sobre a pauta da 111ª Reunião 66 

Plenária Ordinária do CBH rio das Velhas. A Agência Peixe Vivo apresentou uma proposta que 67 

foi aprovada com modificações pontuais propostas pelos presentes. Item 7. Não havendo 68 

mais assunto a tratar, a Presidente do CBH Rio das Velhas encerra a reunião, da qual se 69 

lavrou a presente ata. A Diretoria Ampliada atesta que a reunião foi realizada com a estrutura 70 

mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros. 71 

 

 

 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho 

Presidente do CBH rio das Velhas 


