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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICADO RIO DAS VELHAS 

CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2021 

Ao 1º dia do mês de outubro de 2021, às 14h00, reuniram-se ordinariamente os conselheiros da 1 

Câmara Técnica Institucional e Legal – CTIL do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - 2 

CBH Rio das Velhas, por meio de videoconferência, utilizando-se da plataforma Zoom Meeting. 3 

Participaram os seguintes conselheiros: Sirlene Conceição de Almeida Campos – Prefeitura de 4 

Contagem; Bruna Dezzirrê da Silva Lucas Pereira – Prefeitura de Jequitibá; Denise Bernardes 5 

Couto – Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG); Carlos Alberto Oliveira – Federação 6 

da Agricultura de Minas Gerais (FAEMG); Cecília Rute Andrade Silva – CONVIVERDE; José de 7 

Castro Procópio – Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios (ADAO); Valter Vilela – 8 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES-MG). Participaram os 9 

seguintes convidados: Dimas Correa – Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH 10 

Rio das Velhas; Ohany Vasconcelos e Rubia Mansur – Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio – 11 

Assessoria de Comunicação do CBH Rio das Velhas. A reunião é conduzida por sua 12 

coordenadora, Denise Couto, que faz a abertura agradecendo a presença de todos, e anuncia a 13 

aprovação da ata da reunião do dia 17 de setembro de 2019, a ser posta em votação. Valter Vilela 14 

solicita que seja mencionado que a secretária da Câmara Técnica conduziu a reunião. Todos os 15 

conselheiros concordam e a ata é aprovada por unanimidade. Discussão e aprovação da minuta 16 

de Deliberação Normativa (DN) proposta pela diretoria do CBH Rio das Velhas, que altera as 17 

deliberações de criação dos Subcomitês da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Ohany 18 

Vasconcelos contextualiza a deliberação, informando que esta proposta surgiu na ocasião da 19 

produção do livro do CBH Rio das Velhas em que foram verificadas algumas imprecisões pontuais 20 

nas deliberações de criação dos subcomitês. No passado, alguns subcomitês tiveram seu nome 21 

de criação alterado sem a devida formalização e em outros casos foram identificados problemas 22 

com a data das deliberações de criação que eram anteriores à data de aprovação no plenário. 23 

Então, com o objetivo de regularizar tais normativos, a diretoria do CBH Rio das Velhas propôs 24 

uma nova deliberação com a formalização dos nomes e territórios dos subcomitês atualmente 25 

ativos. Aprovada unanimidade. Discussão para adequação do Regimento Interno do CBH Rio 26 

das Velhas (DN 05/2019) conforme Deliberação CERH-MG nº 69/2021. Rubia Mansur esclarece 27 

que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou por meio da deliberação em questão, 28 

diretrizes visando a adequação dos regimentos internos de todos os comitês de bacia do Estado, 29 

em um prazo de 180 dias a partir da data de publicação da DN. Então, o objetivo da CTIL do 30 

comitê é avaliar o regimento interno do CBH Rio das Velhas à luz da DN CER-MG 69/2021 e 31 

realizar as alterações necessárias. Valter diz que não houve tempo hábil para fazer este trabalho, 32 

e gostaria de receber uma minuta de um documento mostrando onde o regimento do comitê 33 

precisa se adequar, uma vez que não também não é possível fazer tais comparações durante a 34 

reunião. É proposto um grupo de trabalho (GT), formado pelas conselheiras Cecília Rute e Sirlene 35 

Campos, com apoio da Agência Peixe Vivo e da Equipe de Mobilização para avaliar tais 36 

adequações. Este GT se reunirá após o dia 13 de outubro com essa finalidade. Informes gerais. 37 

Denise Couto informa que a presidenta do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, solicitou que a 38 

CTIL revise as deliberações de instauração e procedimentos da Câmara Técnica de Outorga e 39 

Cobrança (CTOC) para discussão e aprovação dos processos de outorga que chegam ao CBH 40 

Rio das Velhas, visando o aprimoramento de seu funcionamento e procedimentos de atuação. É 41 
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um trabalho que a CTIL havia já havia iniciado, mas foi interrompido em função de uma série de 42 

fatores, dentre eles as restrições sanitárias impostas para o combate à pandemia do novo 43 

coronavírus. Como não havia tempo hábil para que tal demanda fosse acrescentada à pauta da 44 

presente reunião, tendo em vista os prazos regimentais, será agendada nova reunião com esse 45 

fim. Cecília Rute, que também é conselheira da CTOC, entende que esse aprimoramento é 46 

necessário, uma vez que a câmara tem tido desafios cada vez maiores no debate acerca dos 47 

processos de outorga que chegam para anuência do comitê. Fica definida para o dia 12 de 48 

novembro a próxima reunião da câmara técnica, para debater a solicitação da CTOC e também as 49 

adequações do regimento interno. Dimas Correa informa que a sede do CBH Rio das Velhas está 50 

mudando de endereço, uma vez que o proprietário do imóvel localizado à Rua dos Carijós 150, 51 

10º andar, solicitou sua desocupação. O novo endereço, que fica a poucos metros do endereço 52 

anterior, já foi escolhido e as medidas para a mudança já estão sendo tomadas. Não havendo 53 

mais nenhum assunto a tratar, a coordenação da CTIL atesta que esta reunião ocorreu com a 54 

estrutura mínima necessária para possibilitar a participação de todos os conselheiros, e encerrou 55 

a mesma, da qual se lavrou a presente ata. Encaminhamentos: Criação de grupo de trabalho 56 

composto por Cecília Rute Andrade Silva e Sirlene Conceição de Almeida Campos para avaliar as 57 

adequações do regimento interno do CBH Rio das Velhas; próxima reunião em 12 novembro de 58 

2021 para revisão do regimento e das deliberações de instauração e procedimentos da CTOC.   59 

 

   

 

 

Denise Bernardes Couto 

Coordenadora da CTIL 

 

 

 

 


