
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS - DIRETORIA 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12/04/2022

Aos 12 dias do mês de abril de 2022, às 14h, os membros da Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 1 
das Velhas – CBH Rio das Velhas reuniram-se ordinariamente, por meio de videoconferência, através da 2 
plataforma Google Meet. Participaram os seguintes conselheiros: Poliana Aparecida Valgas de Carvalho – 3 
Prefeitura Municipal de Jequitibá; Renato Júnio Constâncio – Companhia Energética de Minas Gerais 4 
(CEMIG); Fúlvio Rodriguez Simão – Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG); Marcus 5 
Vinícius Polignano – Instituto Guaicuy; participaram também: Ohany Vasconcelos, Rúbia Mansur e Thiago 6 
Campos, como representantes da Agência Peixe Vivo; Thais Alves, Izabel Gonçalves e Giovanna Peluzo, da 7 
Equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH Rio das Velhas/FUNDEP; Luiz Guilherme Ribeiro, 8 
Rodrigo de Angelis, Paulo Vilela e Paulo Barcala da Equipe de Comunicação do CBH Rio das Velhas/Tanto 9 
Expresso. A Presidente do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, abre a reunião, verifica o quórum e solicita 10 
inversão da pauta de forma a adiar o informe sobre a CGL Ribeirão Ribeiro Bonito (Item 1). Item 2 - 11 
Aprovação das minutas das atas das reuniões realizadas nos dias 20/01/2022 e 07/03/2022: atas aprovadas 12 
por unanimidade, sem considerações adicionais. Item 3 - Planejamento Plenária Ordinária CBH Velhas a se 13 
realizar em 28/04/2022: Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, apresenta a proposta 14 
de pauta para a  próxima Plenária do CBH Velhas, dentre eles o informe sobre a necessidade de envio dos 15 
certificados de participação nas capacitações ofertadas pelo Estado, tendo em vista que trata-se de um dos 16 
indicadores que irá monitorar a governança dos CBHs de acordo com a DN CERH nº 67/2020. Rúbia também 17 
menciona que o Relatório Anual de Atividades do CBH Velhas 2021 está pronto e disponível no site. Comenta 18 
que também é importante informar sobre o status da alteração no Regimento Interno do CBH, tendo em 19 
vista a DN CERH nº 69/2021. Rúbia explica que a CTIL analisou o atual regimento do CBH para verificar se está 20 
de acordo com a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e que no momento é preciso aguardar 21 
parecer do Igam antes de enviar as propostas de alteração para o Plenário. Destaca que apresentação dos 22 
trabalhos de mobilização e educação ambiental da FUNDEP é um ponto que ficou pendente de apresentação 23 
na última Plenária, assim como a apresentação do mestrado da Flávia Mendes, coordenadora técnica da APV. 24 
Em seguida relata sobre alterações das Deliberações Normativas da CTOC. Rúbia informa que foi uma 25 
demanda da própria Câmara Técnica, tendo sido feita a análise pela CTIL. Continua dizendo sobre a 26 
necessidade de apresentação das atividades anuais do GACG, tendo em vista que trata-se de uma obrigação 27 
estipulada na Deliberação de criação deste grupo. Outras possíveis pautas são relatadas tais como a 28 
apresentação da CTECOM, que pretende tratar a respeito das ações ambientais na bacia; a moção sobre a 29 
necessidade de aprimoramento do processo de gerenciamento das outorgas que chegam ao CBH e a 30 
resposta ao ofício enviado à Procuradoria do IGAM sobre o tema. É mencionada também a apresentação da 31 
Copasa sobre qualidade e quantidade das águas das ETAs Bela Fama e Morro Redondo. Por fim, Rúbia 32 
destaca sobre o processo de indicação da APV para entidade equiparada à Agência de Bacia do CBH Rio das 33 
Velhas, se tratando de uma demanda urgente. Pontua que o CBH precisa definir o formato da seleção. 34 
Poliana ressalta que há uma demanda dos Subcomitês Ribeirão da Mata e Carste para discutir uma proposta 35 
de moção em apoio aos SCBHs que vêm sofrendo represálias após a não instalação da fábrica da Heineken na 36 
região. Polignano sugere que seja feito uma nota de esclarecimento em apoio aos subcomitês, deixando claro 37 
que o CBH Velhas não tem poder deliberativo sobre a questão. Poliana solicita que Thais e Ohany auxiliem na 38 
elaboração da nota da Diretoria. Luiz sugere uma apresentação da campanha “Rio das Velhas Eu Faço Parte”. 39 
Izabel apresenta demanda de pauta do SCBH Rio Paraúna, envolvendo um acidente com uma carga tóxica da 40 
empresa Amec Transporte que atingiu o córrego que abastece a população de Gouveia e Presidente 41 
Juscelino. O SCBH solicita apresentação sobre o assunto para pedir apoio e solicitar uma análise da água de 42 
monitoramento do local específica para o abastecimento humano. Polignano defende que é necessário 43 
acionar a FEAM. Poliana responde que é possível encaminhar um ofício para a FEAM solicitando as 44 
providências necessárias. Por fim, ficam estabelecidos os seguintes pontos de pauta: Alterações das DNs 45 
CTOC, Moção de outorgas (incluindo a resposta da procuradoria do IGAM), apresentação de atividades 46 
GACG, Processo de Equiparação da Agência, nota da Diretoria em apoio aos SCBHs Carste e Ribeirão da Mata; 47 
Apresentação da Copasa sobre ETAs Bela Fama e Morro Redondo. E os pontos incluídos como informes 48 
foram os seguintes: Certificados e Plano de Trabalho CERH; Incidente de material tóxico no SCBH Paraúna; 49 



 

 

Alterações no Regimento Interno do CBH; Campanha de Comunicação 2022 e Plenária Ordinária do CBHSF. 50 
Item 4 - Aquisição de materiais para a Campanha CBH Velhas 2022 - Poliana informa que a Diretoria 51 
demandou da empresa de comunicação o levantamento de custo de alguns materiais para a campanha 2022 52 
e passa a palavra para Rodrigo que fala sobre a estimativa do orçamento das peças sugeridas para a 53 
campanha, incluindo cartazes, banners, boletins, podcasts, site e etc. Explica que os materiais físicos não 54 
estão previstos no contrato com a Comunicação e, por isso, eles se encarregam apenas de apresentar a ideia. 55 
Paulo Vilela apresenta o planejamento de mídia, incluindo o investimento orçamentário estipulado. Dentre 56 
as opções, destaca o rádio, por demandar menor investimento e ter uma boa audiência ao mesmo tempo. 57 
Rodrigo e Paulo mencionam também a “mídia out of home”, mídias de “backbus” e abrigo de passageiros de 58 
ônibus como as mais estratégicas. Rúbia afirma que seria ideal decidir sobre a veiculação da campanha 59 
próximo ao final de cada ano para que a Agência tenha tenho de contratar via licitação. Ohany sugere que a 60 
Equipe de Mobilização, defina, junto com a Diretoria, uma estratégia de distribuição dos materiais. Sobre os 61 
materiais físicos é definido que serão providenciados kits com materiais institucionais/divulgação contendo 62 
camisas adultas e infantis; chapéus de campo; bolsas; copos; almanaques e adesivos, dentre outros. Rodrigo 63 
sugere que usem quadros emoldurados e Poliana concorda, assim decidem também encomendar quadros e 64 
um stand portátil. Item 1 - Prosseguindo Ohany retoma os informes relacionados a instalação da CGL 65 
Ribeirão Ribeiro Bonito e diz que, durante reunião realizada, não foi possível instituir a Comissão Gestora 66 
Local, tendo em vista que os produtores rurais relataram que não se sentiam seguros em prosseguir com o 67 
processo sem a participação do Igam e do maior usuário da região, SAAE Caeté. Explica que foi enviado um 68 
ofício ao Igam com pedido de orientação, mas o mesmo não foi respondido. Fúlvio Simão reitera a fala e 69 
comenta que há uma grande dificuldade em lidar com essa questão apenas no âmbito do CBH. Fúlvio indica 70 
que o ideal seja fazer um novo comunicado ao Igam, devolvendo o processo a eles. Item 5 - Processo de 71 
seleção e equiparação de entidade a agência de bacia hidrográfica: deliberação quanto a modalidade de 72 
seleção: Ohany apresenta a Deliberação será pautada na plenária e diz que o representante do Igam 73 
confirmou presença na reunião para dar os esclarecimentos. Acrescenta que de acordo com o texto 74 
previamente alinhado, a Diretoria se posicionará pela manutenção da APV para atuar como Agência de Bacia 75 
Hidrográfica do CBH Rio das Velhas, mas que a Plenária pode se posicionar caso tenha interesse em abrir um 76 
chamamento público.  Item 6 - Revisão de DNs da CTOC: Ohany destaca que a CTOC solicitou revisão dos 77 
normativos pertinentes à CT. Foi criado um Grupo de Trabalho da CTOC para apresentar uma proposta que 78 
foi revisada posteriormente pela CTIL do CBH Velhas. Na sequência apresenta todas as modificações. 79 
Entende que as mudanças são simples e tratam de questões que já vem sendo executadas na prática. Item 7- 80 
DN GT Barragens: Ohany diz que uma nova integrante do Plenário trouxe uma dúvida a respeito da 81 
deliberação que regulamenta o GT Barragens, uma vez que não localizou este documento. Polignano 82 
responde que criou o GT e lembra da existência de uma deliberação. Ohany explica que foi feito um 83 
documento de criação de grupo, mas não que não se trata de uma DN. Compromete-se a enviar para a 84 
Diretoria todos os documentos existentes sobre o GT para que futuramente seja decidido um 85 
encaminhamento. Não havendo mais pontos de discussão, Poliana Aparecida Valgas de Carvalho, Presidente 86 
do CBH Rio das Velhas, encerra a reunião da qual lavrou- se a presente ata. A reunião foi realizada com a 87 
estrutura mínima necessária para participação de todos os conselheiros. 88 

 

 
 

 


