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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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/81916945285) com transmissão ao vivo no canal Reuniões 3 

CBH Rio das Velhas no Youtube, para participarem da 112ª Reunião 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 - ARSAE-MG; Ivaldo Martins Boggione, 6 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-MG; João Paulo Mello Rodrigues Sarmento, 7 

Instituto Estadual de Florestas – IEF; Fúlvio Rodriguez Simão, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 8 

Gerais – EPAMIG; Bárbara Silvério, Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG; Leopoldo Ferreira Curi, Agência de 9 

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – ARMBH; Maria de Lourdes Amaral Nascimento, 10 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas – Igam; Valdeoclides Ferreira Soares, Prefeitura Municipal de Várzea da 11 

Palma; Leandro Vaz Pereira, Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB; Poliana Aparecida 12 

Valgas de Carvalho, Prefeitura Municipal de Jequitibá; Rodrigo Hott Pimenta, Prefeitura Municipal de Ribeirão 13 

da Neves; Nádja Murta Apolinário, Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Renato Júnio Constâncio, CEMIG 14 

Geração e Transmissão S.A. - CEMIG GT; Deivid Lucas de Oliveira, Federação das Indústrias do Estado de Minas 15 

Gerais - FIEMG; Mauro Lobo de Resende, Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais – 16 

SINDIEXTRA; Carlos Alberto Santos Oliveira, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – 17 

FAEMG; Marco Aurélio Andrade Corrêa Machado, Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Heloísa Cristina 18 

França Cavallieri Pedrosa, Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE Itabirito; Nelson Cunha Guimarães, 19 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; Valter Vilela Cunha, Associação Brasileira de 20 

Engenharia Sanitária e Ambiental Seção Minas Gerais – ABES/MG; Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia, Associação 21 

Comunitária dos Moradores e Produtores da Agricultura Familiar de Campo Alegre, Capim Branco, Serragem, 22 

Boquinha, Recanto, Varginha e Marmelada; José de Castro Procópio, Associação de Desenvolvimento de Artes 23 

e Ofícios – ADAO; Ademir Martins Bento, Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA e 24 

Marcus Vinícius Polignano, Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas. Participaram os seguintes conselheiros 25 

suplentes gestão 2017-2021: Rosa Maria Cruz Laender Costa, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM; 26 

Rodrigo Martins Silva, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD; 27 

Sandra Pereira Silva, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA; Germânia Florência 28 

Pereira Gonçalves, Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo (no exercício da titularidade); Eric Alves Machado, 29 

Prefeitura Municipal de Contagem; Kênia Janete Guerra, AngloGold Ashanti; Filipe Leão Morgan da Costa, 30 

Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, VALE S.A.; Gilberto Tiepolo; The 31 

Nature Conservancy – TNC; Wily de Oliveira, Instituto Federal do Norte de Minas – IFNMG; Tarcísio de Paula 32 

Cardoso, Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha – ACOMCHAMA; Cecília Rute de Andrade Silva, 33 

Movimento CONVIVERDE e Ronald Carvalho Guerra, Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São 34 

Bartolomeu – ADAF (no exercício da titularidade). Participaram também: Francisco Rubió, Thaís Alves, Laura de 35 

Matos Paiva e Euclides Dayvid, Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas; Ohany 36 

Ferreira, Thiago Campos, Rúbia Mansur e Célia Maria Brandão Froes, Agência de Bacia Hidrográfica Peixe 37 

Vivo/Agência Peixe Vivo; Rodrigo Angelis, TantoExpresso - Comunicação CBH Rio das Velhas; Michael Jacks de 38 

Assunção, Igam; Marcos Antônio da Silva, Subcomitê de Bacia Hidrográfica - SCBH do Rio Paraúna e Maria José 39 

Zeferino,  SCBH Onça. A Analista da Agência Peixe Vivo Ohany Ferreira faz a leitura de orientações básicas, 40 

visando ao bom andamento da reunião virtual; realiza chamada nominal para confirmação de presença e 41 

quórum e apresenta pauta. Item 1. Abertura, orientações e verificação de quórum. Item 2. Aprovação da 42 

minuta das atas das reuniões ocorridas em 24/02/2021 e 06/04/2021. Item 3. Recomposição da Diretoria. Item 43 

4. Deliberação CBH Rio das Velhas que “aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos membros 44 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – mandato 2022-2026”. Item 5. Aprovação da moção de 45 

indignação do Plenário do CBH Rio das Velhas em relação ao atraso na avaliação das prestações de contas da 46 

Agência Peixe Vivo pelo Igam. Item 6. Apresentação do trabalho de consultoria para realização de serviços de 47 

consolidação de indicadores de execução de projetos na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Item 7. Vídeo 48 

comemorativo do CBH Rio das Velhas. Item 8. Lançamento do livro do CBH Rio das Velhas. Item 9. Mensagem 49 

da Diretoria aos Conselheiros. Item 10. Assuntos gerais. Item 11. Intervenção cultural e encerramento. Na 50 

sequência, a Presidente do CBH rio das Velhas, Poliana Aparecida Valgas de Carvalho, abre oficialmente a 51 

https://us02web.zoom.us/j/81916945285
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Plenária comemorativa de 23 anos do Comitê, agradecendo a participação de todos. Comenta que a 112ª 52 

Plenária marca o início da Semana rio das Velhas 2021 que vem com uma proposta de capacitar os municípios 53 

no que tange a fiscalização, licenciamento ambiental e arborização. Na sequência pede inversão de pauta para 54 

que os assuntos gerais sejam tratados antes do início dos itens comemorativos. Item 2. Aprovação da minuta 55 

das atas das reuniões ocorridas em 24/02/2021 e 06/04/2021. Na sequência, o secretário do CBH rio das Velhas, 56 

Marcus Vinícius Polignano, coloca as atas da 111ª reunião ordinária realizada no dia 24/02/2021 e da reunião 57 

extraordinária realizada no dia 06/04/2021 para discussão e aprovação, sendo as mesmas aprovadas por 58 

unanimidade após correções solicitadas por Nelson Cunha Guimarães na memória da reunião de 24/02/2021. 59 

Item 3. Recomposição da Diretoria. Ato contínuo, o vice-presidente do CBH rio das Velhas, Renato Constâncio, 60 

contextualiza que com a aposentadoria de Ênio Resende, antigo representante da EMATER, houve uma 61 

vacância na Diretoria no segmento poder público estadual - PPE. Destaca que o cargo da Diretoria é vinculado à 62 

pessoa e não a instituição membro. Diante disso, explica que pensou-se na indicação de Fúlvio Rodrigues 63 

Simão, representante da EPAMIG, para recomposição, considerando o tempo de atuação no Comitê, além do 64 

fato de que ele já faz parte da Diretoria Ampliada. Completa informando que fez contato com todos os demais 65 

representantes titulares do segmento PPE e não houve objeções à indicação de Fúlvio. Finaliza dizendo que se 66 

aprovada a indicação, haverá necessidade de recomposição da Diretoria Ampliada no futuro. Fúlvio Simão fala 67 

que atualmente participa do Grupo de Trabalho de Acompanhamento de Barragens – GT Barragens, do Grupo 68 

de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG e da Diretoria Ampliada, agradece o fato de ter sido 69 

lembrado para exercer a função e se coloca à disposição para apoiar o Comitê no que for necessário. A 70 

indicação de Fúlvio para composição da Diretoria do CBH rio das Velhas na função de secretário adjunto é 71 

aprovada por unanimidade, após a realização de votação nominal. Item 4. Deliberação CBH Rio das Velhas que 72 

“aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das 73 

Velhas – mandato 2022-2026”. Com a palavra, o secretário do CBH rio das Velhas diz que houve solicitação do 74 

Igam para formalizar a composição da comissão eleitoral para renovação dos membros do Comitê para o 75 

mandato de 2022 a 2026. Explica que a comissão deve ser composta por um representante de cada um dos 76 

segmentos e que a Diretoria propôs a manutenção dos mesmos conselheiros que participaram do processo na 77 

última eleição (Fúlvio Rodrigues Simão, como representante do PPE; Eric Alves Machado, como representante 78 

do poder público municipal - PPM; Heloísa Cristina França Cavallieri Pedrosa, como representante dos usuários 79 

de recursos hídricos e José de Castro Procópio, como representante da sociedade civil organizada). Ohany 80 

Ferreira, analista da Agência Peixe Vivo, fala que foi feito contato com os indicados e que Heloísa Cavallieri e 81 

José Procópio manifestaram interesse em manterem-se na comissão; Eric Machado colocou-se à disposição 82 

apenas se não houver outro representante disponível do segmento PPM e Fúlvio Simão não chegou a ser 83 

consultado, pois havia dúvidas se um representante da Diretoria poderia compor a comissão eleitoral. Explica 84 

que foi realizada consulta ao Igam e esclarecido que não há problema legal em compor a comissão com um 85 

membro da atual Diretoria. Marcus Polignano abre a palavra para manifestação de interesse dos 86 

representantes dos segmentos PPE e PPM e as vagas são preenchidas por Fúlvio Rodrigues Simão (PPE) e Nádja 87 

Murta Apolinário (PPM). Na sequência, a DN que aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação dos 88 

membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – mandato 2022-2026 é colocada em votação e 89 

aprovada por unanimidade. Item 5. Aprovação da moção de indignação do Plenário do CBH Rio das Velhas em 90 

relação ao atraso na avaliação das prestações de contas da Agência Peixe Vivo pelo Igam. Ainda com a palavra, 91 

Marcus Polignano diz que a ausência de aprovação das prestações de contas não é responsabilidade do Comitê 92 

e nem da Agência Peixe Vivo. Completa que a indignação continua, pois apesar de todas as considerações e 93 

cobranças as aprovações ainda não vieram. Destaca que o mesmo não acontece com os contratos de gestão 94 

vinculados à Agência Nacional de Águas e Saneamento - ANA, pois as contas da Agência Peixe Vivo vem sendo 95 

anualmente aprovadas. Comenta que há o receio de o órgão gestor querer aplicar regras atuais em processos 96 

que remontam a uma década e faz a leitura da minuta da moção. Valter Vilela pede correção em um local em 97 

que o CBHSF é mencionado ao invés do CBH rio das Velhas. Carlos Alberto fala que a moção foi muito bem 98 

redigida e sugere que seja incluída a informação de que o Plenário e a Agência Peixe Vivo se eximem de 99 

qualquer responsabilidade sobre questões futuras advindas da falta de aprovação das contas. Célia Froes, 100 

Diretoria Geral da Agência Peixe Vivo, não recomenda a inclusão do texto, pois independentemente da 101 

morosidade da análise, o poder público não irá eximir a Agência e o Comitê de responsabilidades. Completa 102 
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que se houver complicações com a aprovação das contas será preciso recorrer à defesas administrativas, ao 103 

conselho de administração do Igam ou até abrir um processo judicial. Dadas as explicações, a moção segue 104 

para votação em seu texto original e é aprovada com abstenção do Igam e do Sindicato dos Produtores Rurais 105 

de Curvelo. Item 6. Apresentação do trabalho de consultoria para realização de serviços de consolidação de 106 

indicadores de execução de projetos na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Marcus Polignano contextualiza que 107 

foi contratada em 2019 uma consultoria para realizar um levantamento de informações e consolidar os 108 

resultados a fim de se obter indicadores de esforço (não somente financeiro) relativos aos investimentos 109 

realizados na bacia do Velhas com recursos da cobrança pelo uso da água entre 2012 a 2019. Com a palavra, 110 

Thiago Campos, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, inicia a apresentação informando que com o passar 111 

do tempo a capacidade de investimento do Comitê em alinhamento com a Agência Peixe Vivo foi crescendo e 112 

que hoje há a preocupação em saber como os recursos estão sendo investidos. Diz que até o ano de 2018, já 113 

havia sido realizado um investimento da ordem de R$40 milhões nas mais diversificadas ações do Plano de 114 

Recursos Hídricos (PDRH) e que o estabelecimento de um trabalho que pudesse apresentar de forma 115 

consolidada o esforço do CBH e da Entidade Equiparada foi de fundamental importância do ponto de vista da 116 

transparência e de divulgação para amplo conhecimento e controle social. Explica a metodologia empregada 117 

para elaboração do trabalho e demonstra a evolução do desembolso na bacia do Velhas, ressaltando que a 118 

partir de 2016 houve uma crescente nos investimento e que hoje a capacidade de aplicação dos recursos é em 119 

média superior ao que a bacia arrecada. Ato contínuo apresenta o percentual investido por tipologia de 120 

projetos, sendo os mais expressivos projetos hidroambientais (36%); comunicação, educação e mobilização 121 

social (27%) e planos municipais de saneamento básico (11%). Apresenta ainda o número de contratos 122 

assinados por ano para atender as demandas do Comitê e finaliza com um resumo dos resultados obtidos para 123 

os indicadores prevenção e controle de processos erosivos; proteção de áreas de preservação permanente 124 

(APP); produção de mudas; estudos sobre nascentes; elaboração de planos municipais de saneamento básico 125 

(PMSB); comunicação e mobilização social e SIGA rio das Velhas. Conclui que a aplicação dos recursos tem se 126 

mostrado muito transparente e coloca-se a disposição para esclarecimentos. Célia Froes completa que a 127 

coordenadora técnica da Agência Peixe Vivo, Flávia Mendes, finalizou seu trabalho de mestrado, desenvolvido 128 

na região de Curvelo, e comprovou o efeito positivo das barraginhas. Comenta que o trabalho pode ser 129 

apresentado para o Plenário. Cecília Rute pergunta se alguma cidade já implantou o plano municipal de 130 

saneamento básico e pede esclarecimentos a respeito de algumas barraginhas que apresentaram problemas de 131 

manutenção. Thiago Campos responde que a Agência não faz acompanhamento sistemático da implantação 132 

das políticas de saneamento, mas que recebe notícias de resultados positivos. Em relação à manutenção das 133 

barraginhas explica que elas e outras estruturas de conservação de estradas possuem vida útil e que quando se 134 

encerra o contrato não é possível dar continuidade de forma perpétua com a manutenção. Diz que é feito um 135 

trabalho de mobilização junto aos beneficiários diretos e indiretos orientando sobre a necessidade de 136 

manutenção periódica. Luiz Felippe Pedersoli completa que devido ao plano de saneamento, o município de 137 

Morro da Garça conseguiu acessar um financiamento junto a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e hoje tem 138 

100% do esgoto tratado. Sobre a manutenção das barraginhas informa que o município desenvolveu um 139 

projeto em conjunto com o Pró Mananciais da Copasa e assim consegue dar continuidade aos trabalhos 140 

iniciados com investimento do Comitê. A presidente do CBH Velhas diz que há 2 anos a ARSAE está trabalhando 141 

com a regulação tarifaria e que uma porcentagem do que é arrecado retorna para os municípios. Entretanto, 142 

para que se alcance esse retorno é essencial ter o plano de saneamento. Além disso, compartilha que o 143 

município de Jequitibá conseguiu captar um financiamento do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 144 

(BDMG) para construir uma estação de tratamento de esgoto também em função de já ter o plano de 145 

saneamento. Finaliza dizendo que foi solicitado apoio da Agência Peixe Vivo e da equipe de mobilização do 146 

Comitê para fazer contato com os municípios e saber o status da implantação dos planos. José de Castro 147 

Procópio lembra que apenas municípios menores podem ser contemplados com PMSB financiados pelo Comitê 148 

(menos de 100 mil habitantes). Sobre o trabalho apresentado destaca que um indicador que sempre é 149 

esquecido é o envolvimento dos subcomitês, diferencial na bacia do Velhas. Heloísa Cavallieri relata a 150 

experiência do município de Itabirito que teve o plano de saneamento entregue em 2014 e que está sendo 151 

atualizado. Nelson Cunha fala que o plano de saneamento é um importante pré-requisito para a busca de 152 

financiamentos. Ronald Guerra ressalta que o plano de saneamento é fundamental para provocar políticas 153 
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públicas e considera essencial a ampliação de parcerias para atualizações dos planos e manutenção das obras. 154 

Finaliza dizendo que não defende que as revisões/manutenções sejam feitas com recurso da cobrança. Eric 155 

Machado pergunta como o trabalho da consultoria auxiliou na elaboração do programa de conservação de 156 

mananciais e Marcus Polignano responde que o programa é fruto de um aperfeiçoamento ao longo dos anos e 157 

considerou o trabalho dos indicadores. Lembra que no passado era preenchido apenas um questionário para 158 

avaliar resultado dos projetos e não havia indicadores. Destaca que o Comitê não tem governabilidade dentro 159 

dos territórios municipais, mas que ele pode fomentar a governabilidade de diversos modos. Cita como 160 

exemplo o município de Itabirito que lançou recentemente um programa de pagamento por serviços 161 

ambientais (PSA), em função também de projetos financiados pelo Comitê. Foi solicitado que o projeto do PSA 162 

Itabirito seja encaminhado para os conselheiros do CBH Velhas. Item 10. Assuntos gerais. 1. Cecília Rute 163 

comenta que participará de uma reunião com a secretaria de obras do Estado para tratar da construção da 164 

bacia de retenção no Córrego Ferrugem. A intenção é que o projeto seja alterado e pede o apoio do Comitê. 165 

Marcus Polignano diz que o assunto é muito importante e pede que seja levado ao Comitê via subcomitê 166 

Arrudas. 2. Rodrigo Silva pede maior alinhamento com o representante titular da vaga para que ele só seja 167 

acionado em caso de impossibilidade de participação do titular, devido a sua agenda de compromissos. 3. 168 

Marcus Polignano comenta que estamos passando por um período de escassez hídrica, principalmente na 169 

região sudeste, que está afetando os reservatórios e colocando em risco o abastecimento em várias regiões de 170 

Minas. Continua dizendo que a vazão atual está na faixa de 11 m³/s, menos de 1 m³/s para  entrar em estado 171 

de alerta. Passa a palavra para Renato Constância relatar as ações do Grupo Gestor de Vazão do Alto Rio das 172 

Velhas (Convazão) em razão do estado de criticidade das águas. Renato Constâncio explica que o Convazão está 173 

fazendo um esforço para garantir que a vazão não caia além do patamar atual. Comenta que o grupo se reúne 174 

normalmente no período seco e que em maio desse ano foi identificada uma antecipação da diminuição da 175 

vazão. O grupo, então, decidiu adiantar o calendário de atividades. De acordo com estudos realizados pela 176 

Cemig foi previsto que a vazão do Velhas chegará a 8 m³/s em agosto, com risco muito grande de 177 

desabastecimento, levando a crise hídrica e energética. Nesse sentido, a Copasa reduziu a sua captação e a 178 

Vale e a AngloGold garantiram a que não haverá intervenções durante o período crítico. Destaca que o grupo 179 

vem trabalhando em conjunto com o Igam e outros parceiros em um protocolo de intenções com uma série de 180 

ações que serão apresentadas ao Plenário futuramente. Finaliza dizendo que o trabalho do Convazão é 181 

desafiador, mas que o grupo está cumprindo bem seu papel. Kênia Guerra completa que o Convazão é um 182 

espaço com resposta muito rápida. Diz que semanalmente o grupo recebe o acompanhamento das vazões e se 183 

for observado algum ponto de alerta é solicitada uma reunião emergencial para busca de soluções. Finaliza 184 

ressaltando que o comprometimento é grande e que os parceiros atuam de forma proativa e ativa. Marcus 185 

Polignano destaca a importância de buscar alternativas para produção de água com políticas muito mais 186 

estratégicas e concentradas. Ronald Guerra fala que na última reunião da Câmara Técnica de Planejamento, 187 

Projetos e Controle (CTPC) a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) apresentou um projeto 188 

para tratamento de esgoto, sendo sua base desenvolvida também em reuso da água. Destaca que atualmente 189 

temos muitas estações de tratamento de esgoto, porém sem perspectivas de reuso de agua. Nelson Guimarães 190 

concorda com a importância de se estimular o reuso, mas enfatiza que o entrave era a falta de 191 

regulamentação. Fala que Minas Gerais avançou bastante e que atualmente há uma Deliberação Normativa 192 

(DN) que estabelece diretrizes e modalidades para o reuso. Finaliza dizendo que muitos projetos vão conseguir 193 

ser concretizados, inclusive dentro da própria Copasa. 4. Ohany Ferreira comenta que a camisa comemorativa 194 

do CBH rio das Velhas está sendo distribuída. Fala que a equipe de mobilização está dando o apoio na 195 

distribuição para os conselheiros dos subcomitês, mas que a camisa também pode ser retirada na sede da 196 

Agência Peixe Vivo. 5. Ohany Ferreira convida a todos a participarem da Semana Rio das Velhas e apresenta a 197 

programação dos eventos. Item 7. Vídeo comemorativo do CBH Rio das Velhas. Rodrigo Angelis apresenta um 198 

vídeo desenvolvido pela equipe de comunicação, a pedido da Diretoria do CBH Velhas, que demonstra o 199 

trabalho realizado pelo Comitê desde 2010. A presidente do CBH Velhas elogia o trabalho da comunicação. 200 

Item 8. Lançamento do livro do CBH Rio das Velhas. Marcus Polignano faz o lançamento oficial do livro “Uma 201 

História da Gestão Participativa das Águas – O destino dos peixes prenuncia o nosso”. O livro retrata a 202 

construção histórica do CBH rio das Velhas e os últimos anos de ação do Comitê. O secretário do CBH Velhas 203 

fala que a intenção é que o livro se torne referência. Destaca que o CBH Velhas é o primeiro Comitê a ter uma 204 
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equipe de mobilização social e o único com a figura dos subcomitês como forma de aumentar a participação 205 

social. Destaca ainda a atuação de grupos importantes como o Convazão e o GT Barragens. Agradece o apoio 206 

da Agência Peixe Vivo no auxilio à empresa vencedora da licitação, que não é de Minas Gerais. Finaliza dizendo 207 

que todos receberão um exemplar do livro. Item 9. Mensagem da Diretoria aos Conselheiros. A presidente do 208 

CBH rio das Velhas abre a palavra aos conselheiros que parabenizam as iniciativas do Comitê e o trabalho 209 

desenvolvido em prol da melhoria da quantidade e qualidade das águas. Muitos se emocionam ao falar sobre o 210 

sentimento de orgulho e satisfação em fazer parte do CBH rio das Velhas e dos subcomitês. Poliana Valgas diz 211 

que se sente honrada em estar ao lado de pessoas tão engajadas. Diz que o comitê conseguiu se estabelecer, 212 

consolidar e ser um grande ator na proposição de políticas públicas e mudanças essenciais ao longo da bacia, 213 

além de mobilizar e sensibilizar a população em prol de um rio vivo e contínuo. Agradece a todas as pessoas 214 

que cuidam do rio e fala que o avanço só será possível se mais pessoas forem mobilizadas. Renato Constâncio e 215 

Marcus Polignano agradecem a todos que fizeram parte da história do Comitê, destacando os ex-presidentes e 216 

membros das Diretorias anteriores. Item 11. Intervenção cultural e encerramento. Não havendo mais assuntos a 217 

tratar, a presidente Poliana Aparecida Valgas de Carvalho convida Rubinho do Vale para se apresentar no 218 

encerramento da reunião. Rubinho agradece o convite e dedica a canção “Rio Encantando” a todos que 219 

defendem as águas do Velhas. Viva o Rio das Velhas! A Diretoria do Comitê atesta que a reunião foi realizada 220 

com estrutura mínima para possibilitar a participação dos conselheiros.  221 
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