
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
DIRETORIA 

Ata da reunião realizada em 20/08/2021 
 

Ao vigésimo dia do mês de agosto de 2021, às 08h30, os membros da Diretoria do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas reuniram-se virtualmente pela 2 

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

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

Renato Júnio Constâncio – CEMIG Geração e Transmissão S.A., Fúlvio Rodriguez Simão – 5 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Participaram também: Ohany 6 

Vasconcelos Ferreira, Thiago Campos, Célia Maria Brandão Fróes e Matheus Carvalho, 7 

representantes da Agência Peixe Vivo; Thais Alves da Equipe de Mobilização e Educação 8 

Ambiental do CBH Rio das Velhas; Luiza Baggio da Equipe de Comunicação do CBH Rio das 9 

Velhas/Tanto Expresso. A Presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, abriu a reunião 10 

agradecendo a presença de todos. Foram discutidos os seguintes pontos de pauta: Item 1: 11 

Abertura, orientações e verificação de quórum; Item 2: Discussão sobre reclamação SCBH 12 

Santo Antônio Maquiné; Item 3: Aprovação da ata da reunião ordinária realizada no dia 13 

26/05/2021; Item 4: Informes: Situação dos repasses dos recursos da cobrança, a partir do 14 

novo Decreto; Situação do pagamento da cobrança pelo SAAE Sete Lagoas; Oficinas para 15 

apresentação das microbacias prioritárias para o programa de conservação e produção de 16 

água; Plano de ação auditoria IGAM; Retorno ofícios PMSB; 2º Termo Aditivo CT 010/2019 - 17 

Tanto; Confecção de agendas CBH Velhas; Item 5: Avaliação da Minuta da DN que altera as 18 

Deliberações de criação dos Subcomitês da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Item 6: 19 

Recomposição Diretoria Ampliada; Item 7: Planejamento Plenária Ordinária CBH Velhas; 20 

Item 8: Planejamento Webinário Escassez Hídrica; Item 9: Apresentação Power BI – Mateus 21 

Carvalho (Agência Peixe Vivo); Item 10: Assuntos gerais e encerramento.  Item 2 - Thiago 22 

Campos contextualizou sobre a realização de dois projetos. O primeiro, já concluído, ocorreu 23 

em 2018, na Bacia do Córrego Santa Maria em Curvelo, como uma proposta do SCBH Santo 24 

Antônio Maquiné para a construção de 716 barraginhas. Relatou que no início do período 25 

chuvoso de 2019-2020 houve o rompimento de nove barraginhas na propriedade do senhor 26 

Joaquim Salgado, que foram restauradas há cerca de 4 meses. Houve a notificação do SCBH 27 



 

 

e foi sugerido que um observador fosse até o local à época que o serviço foi realizado para o 28 

acompanhamento das ações. O segundo foi um projeto pleiteado para a bacia do córrego 29 

Maquiné, para o qual foi contratada a empresa Consominas Engenharia. Foi realizada a 30 

apresentação do termo de referência ao subcomitê em reunião virtual, contudo, houve a 31 

reprovação pelo mesmo. Foram apresentadas insatisfações de ordens financeiras relativas às 32 

taxas de administração da obra e de despesas indiretas. Segundo o SCBH, 30% do orçamento 33 

seria investido em ações que não seriam efetivas. Thiago afirmou que se trata de uma 34 

situação legal, conforme o Decreto Presidencial 7983 de 2013 que prevê a apropriação de 35 

custos indiretos no valor da obra objeto de licitação com recurso público, em conformidade 36 

também com a portaria IGAM 60 de 2019. Assim, a Agência Peixe Vivo aprovou o serviço 37 

dado que o projeto foi avaliado como coerente, contudo, o contrato foi encerrado. Mesmo 38 

com a argumentação sobre a legalidade da situação, não foi possível a contratação do 39 

projeto, uma vez que está registrada a insatisfação e não aprovação pelo SCBH. Poliana 40 

Valgas pontuou a necessidade da diretoria se reunir com os coordenadores do Subcomitê, 41 

dado o surgimento de um novo questionamento a respeito do contrato. Thiago disse que o 42 

coordenador enfatizou a questão e o IGAM não ter aprovado, nem analisado as contas da 43 

Agência. Célia Fróes apontou que esta é uma questão que deve ser discutida de forma 44 

institucional pela diretoria do CBH Rio das Velhas junto à APV. Também lembrou que sem a 45 

manutenção exigida nas barraginhas pode haver acumulação de sedimentos, e colocou que 46 

o conserto delas foi pago com recurso pessoal de Célia, Thiago e Berenice. Thiago informou 47 

que há três anos houve uma denúncia na auditoria do IGAM por um suposto 48 

superfaturamento, que não foi comprovado. Célia falou de outros casos semelhantes de 49 

queixas e denúncias contra a Agência. Diante disso, Poliana realizará uma reunião com 50 

Letícia sobre a mobilização do SCBH e sobre a viabilidade de reunião com o subcomitê antes 51 

ou depois das eleições. Também propôs uma reunião com Dimas e Francisco Rubió. Marcus 52 

Polignano colocou que os custos indiretos são realmente altos e não podem ser 53 

desmerecidos. Célia explicou que não são taxas opcionais, mas irá fazer um levantamento de 54 

quais impostos são obrigatórios e legais.  Diz também que o recolhimento de impostos pela 55 

APV é nominal e que há a necessidade de comprovação da prestação de contas. Assim, 56 

Marcus Polignano propôs que a Agência fizesse a descrição das leis e obrigações das 57 



 

 

empresas em um documento para ser apresentado para o SCBH. Célia manifestou que isso já 58 

foi apresentado para os coordenadores que não concordaram, mas que ainda assim, poderá 59 

realizar uma reunião juntamente com a Assessoria Jurídica e a Coordenadora da Licitação 60 

para que material seja preparado e depois passado para todos os coordenadores. Ohany 61 

Ferreira propôs que o assunto fosse abordado na primeira reunião do subcomitê após a 62 

eleição, e Célia propôs a participação de um representante do IGAM. Item 3 - A ata da 63 

reunião ordinária realizada no dia 26/05/2021 foi aprovada, havendo a abstenção de Fúlvio 64 

Simão, que não estava presente na última reunião. Item 4 - Poliana informou que a reunião 65 

com Marcelo, representante do IGAM, a respeito do novo Decreto está marcada para 66 

segunda-feira às 10h00. Célia informou que o Decreto está sendo implementado e houve 67 

duas reuniões com o IGAM. A primeira realizada no início de abril com a presença de 68 

entidades delegatárias, as quais manifestaram preocupação sobre a implementação 69 

imediata do Decreto. Na reunião também foi colocada a situação do CBH Velhas como a 70 

mais complicada pela atualização recente do PPU. Foi solicitado o fluxo financeiro, que foi 71 

esclarecido na segunda reunião. Célia informou que houve o recebimento do e-mail 72 

referente à cobrança de 2020, o qual também informava que não houve cobrança relativa ao 73 

ano de 2021. Ela explicou que pelo novo Decreto os boletos são emitidos em julho, agosto, 74 

setembro e outubro do ano subsequente, o que significa que a próxima arrecadação será 75 

apenas a partir de agosto de 2022. Célia havia solicitado a inclusão do CBH na discussão e 76 

propôs uma consulta formal à gerência de cobrança para saber a respeito do valor estimado 77 

de arrecadação 2021/2022. Ainda manifestou preocupação quanto ao surgimento de novas 78 

despesas e gastos que não estavam planejados. Tendo em vista a ameaça de sobrevivência 79 

da Agência e do Comitê, Polignano propôs que a questão fosse dirigida ao Ministério 80 

Público. Além disso, Célia colocou que o CBH Rio das Velhas deve cobrar insistentemente a 81 

questão do SAAE de Sete Lagoas, que já foi notificado e deve ser inscrito na dívida pública do 82 

Estado. Por mais que o assunto já esteja sendo discutido, propôs que também nesse caso 83 

seja acionado o Ministério Público. Polignano concorda que o CBH Rio das Velhas pode 84 

entrar com ação via ministério público, assim devem ser discutidos os argumentos jurídicos. 85 

Célia apontou que devem ser feitas duas ações, uma contra o IGAM e outra contra o SAAE 86 

de Sete Lagoas, mas há a necessidade de verificar com a Assessoria Jurídica. Poliana 87 



 

 

perguntou sobre um relatório solicitado sobre os débitos do SAAE, colocando a necessidade 88 

de dados para subsidiar uma conversa com o IGAM. Célia diz que o IGAM é responsável pela 89 

informação e ela não foi repassada. Assim, as questões serão apresentadas na reunião com 90 

IGAM. Renato Constâncio complementou que o IGAM também está ausente nas discussões 91 

a respeito da crise hídrica, com pouca ação no Convazão, não emitindo boletos e afetando a 92 

questão orçamentária do CBH Rio das Velhas. Polignano também pontuou a preocupação a 93 

respeito das mudanças previstas para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. No 94 

terceiro informe, Ohany colocou que as reuniões das oficinas, sob coordenação de Paula 95 

Procópio, foram iniciadas e a primeira contou com a participação de Renato Constâncio na 96 

abertura. Informou sobre um problema ocorrido com relação ao uso de uma versão 97 

desatualizada do Manual do Programa pelos representantes dos subcomitês, mas ressalta 98 

que a situação foi resolvida. Informa que foram inicialmente escolhidos os critérios, e que o 99 

consultor contratado irá trabalhar na seleção das áreas contempladas. Poliana colocou que é 100 

necessário dar o retorno para as UTEs que submeteram as demandas mesmo sem ter 101 

subcomitê ativo. Informou também que o SCBH Onça e o SCBH Arrudas não submeteram 102 

nenhuma microbacia, pois alegaram que o programa não atendia às suas realidades. Eles 103 

solicitaram uma reunião até o final de agosto para tratar sobre o assunto e verificar a 104 

execução de algum projeto considerando as suas condições específicas. Célia colocou que a 105 

demanda deve ser passada para análise técnica do Thiago. Ohany disse que o que foi 106 

apresentado na Câmara técnica foi a preocupação dos subcomitês a respeito da 107 

desvantagem em relação aos critérios de seleção. E colocou a necessidade de igual 108 

tratamento para os demais subcomitês que apresentaram demandas que não serão 109 

necessariamente selecionadas. Polignano colocou que há uma especificidade por ser uma 110 

área urbana e na região metropolitana, assim, propôs o desenho de um projeto para 111 

integrar ações realizadas, como um aplicativo de acompanhamento das nascentes urbanas 112 

que já foram mapeadas. Propôs um esforço coletivo entre os atores. Célia pediu que fosse 113 

encaminhada a demanda para Agência Peixe Vivo para análise. Colocou que será necessário 114 

fazer uma revisão no plano de aplicação. Sobre a definição do tema do projeto, Poliana 115 

sugeriu que sejam levantadas as demandas dos subcomitês, pois há também a necessidade 116 

de mapeamento de planícies de inundação, compromisso assumido a partir do webinário 117 



 

 

sobre enchentes. Dessa forma, a demanda será oficializada para Agência para o orçamento 118 

de 2022. Já sobre o Plano de ação auditoria do IGAM, Ohany informou que estão previstas 119 

recomendações para Agência, para os Comitês e para o IGAM. Foi solicitado pelo IGAM que 120 

o CBH realizasse um plano de ação que é apresentado em seguida. Demonstra que muitas 121 

das metas já estão sendo cumpridas. A respeito dos ofícios do PMSB, Ohany disse que foi 122 

feito o contato com todas as prefeituras solicitando informações do status de 123 

implementação dos planos municipais de saneamento básico financiados pelo Comitê e que 124 

ainda está sendo cobrada a resposta dos municípios. Thais Alves reforçou que a cobrança 125 

tem ocorrido semanalmente para aqueles que não enviaram a resposta. Polignano sugeriu a 126 

organização de uma tabela com o ano de realização do Plano e as ações até então realizadas 127 

pelos municípios, para subsidiar uma posterior reunião com as prefeituras para 128 

esclarecimento. Caso seja necessário, deverá ser acionado o Ministério Público. Poliana 129 

defendeu que o problema também é causado pelo distanciamento técnico do material das 130 

pessoas que estão à frente das tomadas de decisão. Ohany solicitou a aprovação do 2º 131 

Termo Aditivo CT 010/2019 do contrato de gestão da empresa Tanto Comunicação. Não 132 

havendo objeções, Ohany enviará o plano de trabalho para a diretoria. Polignano ressaltou a 133 

necessidade da mobilização e da comunicação “andarem juntas'', e lembrou das questões 134 

enfrentadas em relação a execução das campanhas de comunicação institucional. Ohany 135 

explicou que a execução da campanha não foi incluída no ato convocatório de comunicação, 136 

pois no passado houve impugnação do processo por empresas publicitárias. Como solução 137 

propôs a realização de um TDR no início de 2022 para contratação do serviço para o próximo 138 

evento. Ohany também apresentou o Almanaque de Jogos Ambientais do Rio das Velhas 139 

planejado para a semana das crianças, e parabenizou o trabalho de Danielli e Luciana da 140 

equipe de mobilização, juntamente com o trabalho da comunicação. Informou também 141 

sobre o recebimento do livro do CBH Rio das Velhas. Comenta que a distribuição dos 142 

materiais está sendo avaliada junto à equipe de mobilização. Polignano sugeriu que seja 143 

feito uma tabela com a quantidade de pessoas que receberão. Poliana propôs que sejam 144 

distribuídos para bibliotecas e Luísa colocou a possibilidade de distribuir para as escolas 145 

atendidas pelos núcleos do Manuelzão. Assim, deve ser feita uma distribuição estratégica do 146 

produto. Quanto à confecção de agendas do CBH do Rio das Velhas, Poliana ressaltou a 147 



 

 

possibilidade de divulgação das ações do CBH semelhantemente à divulgação do CBH Rio 148 

São Francisco, e perguntou sobre o recurso. Ohany disse que há rubrica e que nela é possível 149 

fazer agendas e outros materiais. Assim, Ohany trará o orçamento de agendas no ano de 150 

2022. Item 5 - Ohany lembrou sobre os problemas identificados com a formalização da 151 

formação de alguns subcomitês antigos. Para solução Rúbia propôs a elaboração de uma 152 

deliberação que alterasse as deliberações de criação dos subcomitês e ajustasse as 153 

inconsistências. Assim, apresentou a minuta da proposta de deliberação. Polignano solicitou 154 

que ela fosse enviada para a equipe de mobilização para conferência. Ohany informou que 155 

após as correções a DN, ela será enviada para avaliação da CTIL e posteriormente para a 156 

plenária. Item 6 - Sobre a recomposição da Diretoria Ampliada, Fúlvio colocou que houve 157 

apenas uma manifestação de interesse, a de João Sarmento do Instituto Estadual de 158 

Florestas (IEF). Ele será apresentado em reunião plenária para a oficialização da indicação.  159 

Item 7 - Ohany informou que será necessário marcar uma Reunião Plenária Ordinária para 160 

setembro, e há a necessidade de pautar a outorga da PBH com o prazo até dia 21 de 161 

setembro de 2021. Como se trata de uma questão relativa à unidade de saúde, Poliana foi 162 

encaminhado que fará um ad referendum para essa questão. Polignano pediu que a ata da 163 

última Plenária seja a mais detalhada possível, no que diz respeito às tratativas com a Anglo 164 

Gold. Ohany apresentou as possíveis pautas, sendo elas: Revitaliza meta 2025, recomposição 165 

sociedade civil, DN dos Subcomitês, protocolo de intenções CBH e IGAM, apresentação da 166 

Copasa sobre as obras na barragem da Mundo Mineração. Sobre a recomposição da 167 

sociedade civil, três instituições que estavam na lista de espera manifestaram interesse, 168 

portanto serão votadas em reunião plenária. Foi encaminhado que os outros possíveis 169 

pontos de pauta serão discutidos entre a diretoria. Item 8 - Sobre o Webinário de Escassez 170 

Hídrica, Poliana pediu que seja organizada uma reunião com Letícia e Izabel para definição, 171 

assim Thais irá solicitar que elas enviem a proposta por e-mail. Item 9 - Matheus Carvalho, 172 

coordenador de sistemas da APV, apresentou o plano de investimento anual para o CBH Rio 173 

das Velhas desenvolvido através do Power BI, a plataforma possibilita uma visualização mais 174 

dinâmica e acompanhamento dos dados que são atualizados mensalmente. Ohany 175 

acrescentou que a ferramenta foi desenvolvida para facilitar o acesso de informações pelos 176 

membros do CBH Rio das Velhas. Poliana parabenizou o trabalho e perguntou sobre o tempo 177 



 

 

de apresentação na plenária, sendo de no máximo 20 minutos. Item 10 - Poliana irá articular 178 

as datas previstas para um treinamento para media training para a diretoria. Não havendo 179 

mais assuntos a tratar, a Presidente do CBH Rio das Velhas encerrou a reunião. 180 

 

 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho 
Presidente do CBH rio das Velhas 


