
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - DIRETORIA 

Ata da reunião realizada em 19/11/2021

No décimo nono dia do mês de novembro de 2021, às 14h50, os membros da Diretoria do 1 

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

virtualmente pela plataforma Google Meet. Participaram os seguintes conselheiros: 3 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho – Prefeitura Municipal de Jequitibá; Renato Júnio 4 

Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); Fúlvio Rodriguez Simão – 5 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG). Participaram também: 6 

Ohany Vasconcelos e Thiago Campos, representantes da Agência Peixe Vivo; Karen Castelli 7 

e Laura de Matos Paiva da Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das 8 

Velhas/FUNDEP; Luiz Guilherme Ribeiro da Equipe de Comunicação do CBH Rio das 9 

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

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

Item 1: Abertura, orientações e verificação de quórum; Item 2: Informes: Protocolo de 12 

intenções; Encontro de subcomitês; Alteração Regimento Interno CBH Velhas (DN 69/2021 13 

CERH); DN que aprova o Plano Orçamentário Anual (POA) da Agência Peixe Vivo; XXIV 14 

Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos - SBRH; Item 3: Avaliação da Minuta da DN que 15 

aprova remanejamento no Plano Plurianual de Aplicações (PPA); Item 4: Avaliação da 16 

Minuta da DN que aprova o calendário de atividades CBH Velhas 2022; Item 5: 17 

Planejamento Plenária Ordinária CBH Velhas a se realizar em 15/12/2021; Item 6: 18 

Composição GAT - Atualização da metodologia da cobrança; Item 7: Meta 2025 do Onça; 19 

Item 8: Assuntos gerais e encerramento. Item 2 – Informes. 1. Poliana Valgas informa que 20 

o Protocolo de Intenções será assinado durante o XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos 21 

Hídricos e pede para que os membros da diretoria estejam presentes. 2. Karen Castelli 22 

informa que a proposta para o 10º Encontro de Subcomitês ainda está em construção e 23 

que a previsão de realização é para os dias 01, 02 e 03 de dezembro, de forma virtual pelo 24 

Zoom e transmitido pelo YouTube. A partir de uma consulta aos conselheiros foi levantado 25 

o seguinte formato: quarta-feira realização da mesa de abertura à noite; quinta-feira 26 

atividades descentralizadas e sexta-feira o fechamento do evento, ambos à tarde. Ohany 27 

Vasconcelos comenta que é importante realizar o alinhamento com a equipe de 28 

comunicação e Karen responde que aguardará o fechamento da programação. 3. Sobre a 29 

alteração do regimento interno do CBH rio das Velhas, DN 69/2021 CERH, Ohany informa 30 

que a CTIL já havia iniciado o trabalho de revisão através de um grupo de trabalho 31 

formado por Dimas, Ohany, Cecília e Sirlene. Contudo, o IGAM informou que deve ser 32 

discutida uma questão a respeito da composição dos comitês pelo Conselho Estadual de 33 

Recursos Hídricos (CERH), sendo necessário aguardar para concluir os trabalhos de revisão 34 

do regimento interno do CBH. 4. Sobre o XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, 35 

Ohany se disponibiliza para entrega de materiais institucionais do Velhas no evento, caso 36 

seja necessário. 5. A respeito do Plano Orçamentário Anual (POA) da Agência Peixe Vivo, 37 

Ohany informa que a Agência está aguardando o Igam apresentar a estimativa 38 



 

 

arrecadação para preparar a DN que será apresentanda ao Plenário. Item 3 – Thiago 39 

Campos informa que foi produzida uma nota técnica a respeito das alterações proporas no 40 

Plano Plurianual de Aplicações (PPA). Coloca a necessidade de serem adicionados valores 41 

nas rubricas de Mobilização e Educação Ambiental, para 2021, 2022 e 2023, bem como 42 

para as ações de Comunicação, tendo em vista que o índice de reajuste dos contratos foi 43 

muito maior do que o históricamente aplicado (IGPM). Para o enquadramento de corpos 44 

de água, recomenda zerar a rubrica, já que o CBH São Francisco propôs parcerias com 45 

todos os CBHs afluentes de Minas Gerais. Para atualização do Siga Rio das Velhas, 46 

apresenta que o serviço foi contratado por um valor inferior ao esperado, dessa forma 47 

sugere uma redução do recurso disponível para a atividade. Recomenda que não se faça 48 

nenhum aporte de valor de rubrica para Planos Municipais de Saneamento, pois a 49 

atualização não é viável sem o conhecimento do status de implementação dos planos já 50 

financiados. Para o Projeto Básico Executivo de Saneamento, disse não ser possível a 51 

realização no momento por falta de pessoal especializado na área da Engenharia Sanitária 52 

na Agênccia. Afirma que foram alocados valores para o atendimento dos SCBHs Onça e 53 

Arrudas em atividades específicas. Em ações estruturais, foram estipuladas metas para o 54 

desenvolvimento de Programas ainda não concluídos pelo atraso em consequência da 55 

pandemia Covid-19. Como projetos que já estão em execução serão continuados em 2022, 56 

propôs uma redução de quase 50% na receita e que o saldo seja voltado para a 57 

continuidade dos programas de conservação. Por fim, apresenta a proposta da minuta de 58 

deliberação. Poliana pergunta sobre a inclusão de demandas do Pirapitinga e das manchas 59 

de inundaçã, e Thiago explica que foi proposto um aditivo de contrato junto à FUNDEP 60 

para o biomonitoramento de efluentes, para atender a demanda do Paraúna, e que 61 

também estão previstos os estudos sobre as manchas de inundação, assim como o 62 

aerolevantamento para o Alto Rio das Velhas. Fúlvio desataca que seria interessante 63 

realizar uma apresentação durante a Plenária sobre o tema. Ohany lembra que foi adiada 64 

a apresentação do Programa de Conservação e Produção de Água que a mesma também 65 

será feita durante a próxima reunião Plenária. Item 4 – Ohany informa que um dos 66 

indicadores descritos no Plano de Trabalho do Contrato de gestão tem o objetivo de 67 

demonstrar o cumprimento de agendas anuais do CBH Rio das Velhas. Apresenta o 68 

calendário proposto com datas de reuniões para a Diretoria, Plenário, Câmaras 69 

Técnicas e eventos. Propõe manter para o Plenário cinco reuniões ordinárias e seis da 70 

Diretoria, seis para a CTECOM, duas para a CTIL, quatro para o GACG. Fala que ainda 71 

aguarda retorno da coordenação da CTPC. Também foram programados os eventos da 72 

Semana Rio das Velhas e Encontro de Subcomitês, e a Capacitação da CTCOM. A 73 

quantidade de atividades e datas foram baseadas nos últimos anos e podem ser 74 

alteradas, se justificadas previamente. Os outros grupos que funcionam sob demanda 75 

não foram incluídos no calendário, para permitir maior liberdade. Poliana diz que o 76 

calendário atende as expectativas e Fúlvio solicita melhora no texto que trata das 77 

reuniões da Diretoria e Diretoria Ampliada. Thiago diz que para o desenvolvimento de 78 

programas é fundamental os observadores da CTPC e dos subcomitês na execução das 79 



 

 

ações, mas ainda não foi criada uma sistemática de acompanhamento. Ohany fala 80 

que esta questão deverá ser discutida com os coordenadores. Thiago complementa 81 

que uma das primeiras ações a serem trabalhadas é a proposta do Córrego 82 

Soberbo, que precisa do apoio da Diretoria para uma visita para investir no tratamento 83 

de efluentes, já que o contrato do município com a Copasa não absorve essa 84 

demanda. Poliana concorda e solicita também o apoio da Equipe de Mobilização do CBH 85 

Velhas. Item 5 – Ohany apresenta as propostas para o planejamento da Plenária do dia 86 

15 de dezembro. Após discussão, os membros decidem a pauta: Apresentação do 87 

Programa de Produção e Conservação de Água; Apresentação da DN que altera o PPA e da 88 

DN do POA 2022; Apresentação do calendário de atividades do CBH Rio das Velhas 2022; 89 

Apresentação do Power BI; Apresentação dos estudos dos corredores ecológicos do 90 

Médio Velhas; Apresentaão do Histórico C B H  V e l h a s  de 2021. Item 6 – Thiago 91 

informa que pela Deliberação CERH 68/2021 que trata da metodologia de cobrança em 92 

MG, os comitês de bacias precisam discutir e adequar seus PPUs de acordo com a 93 

metodologia padrão em um prazo de dois anos. Informa que já está em andamento o 94 

processo de licitação para contratar a consultoria para o suporte. Assim, propõe que 95 

seja composto um Grupo de Acompanhamento Técnico (GAT) por 2 representantes 96 

indicados pela Diretoria; 2 pela CTOC; 2 pelo IGAM e 6 representantes dos usuários 97 

de recursos hídricos. A proposta deverá ser apresentada na Plenária para a definição dos 98 

membros. Renato sugere que seja feita uma lista de nomes para indicação. Fúlvio 99 

pergunta sobre o número de assentos para usuários de recursos hídricos e Thiago 100 

explica que o número foi proposto pensando nos segmentos mais representativos, sendo 101 

eles o saneamento, a indústria, a mineração e o agronegócio. Para o alinhamento da 102 

Diretoria, Ohany encaminhará a quantidade de pessoas por grupo e a composição 103 

atual do Plenário. Fúlvio considera interessante ampliar a participação e questiona se 104 

houve grupo semelhante para tratar do assunto anteriormente. Thiago informa que 105 

houve uma ação no Velhas em 2009 e irá confirmar o número de membros, mas diz que 106 

na bacia do rio Pará o GT foi proposto com a mesma composição apresentada ao Velhas. 107 

Item 7 – Sobre a Meta 2025 do SCBH Onça, Poliana informa que foi assumido o 108 

compromisso na última Plenária de avaliar como o CBH Rio das Velhas apoiará estas 109 

ações, assim deve ser marcada uma reunião em dezembro para discutirem item a 110 

item, já que a demanda é antiga. Item 8 – Não havendo mais assuntos a tratar, 111 

Fúlvio Rodriguez Simão encerra a reunião da qual lavrou-se a presente ata. A Diretoria do 112 

CBH Velhas atesta que a reunião foi realizada com a estrutura necessária para possibilitar 113 

a participaçao de todos os presentes. 114 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho 

Presidente do CBH Rio das Velhas 


