
 

 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS 
DIRETORIA AMPLIADA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 01/12/2022

No primeiro dia do mês de dezembro de 2022, às 9h, os membros da Diretoria Ampliada do Comitê da Bacia 1 

Hidrográfica do Rio das Velhas – CBH Rio das Velhas reuniram-se ordinariamente, por meio de 2 

videoconferência, através da plataforma Google Meet. Participaram os seguintes conselheiros da Diretoria: 3 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva – Prefeitura Municipal de Jequitibá; Fúlvio Rodriguez Simão – 4 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), Marcus Vinícius Polignano - Instituto Guaicuy - 5 

SOS Rio das Velhas. Participaram da Diretoria Ampliada: Humberto Fernando Martins - Prefeitura Municipal 6 

de Belo Horizonte e José de Castro Procópio - Associação de Desenvolvimento de Artes e Ofícios – ADAO. 7 

Participaram também: Rúbia Mansur, Thiago Campos, Ohany Vasconcelos e Célia Maria Froes representantes 8 

da Agência Peixe Vivo; Thais Alves e Giovanna Peluzo da equipe de Mobilização e Educação Ambiental do CBH 9 

rio das Velhas/FUNDEP; Luiz Guilherme Ribeiro e Leonardo Ramos da Equipe de Comunicação do CBH Rio das 10 

Velhas/Tanto Expresso; Item 1: Abertura, verificação de quórum e aprovação da minuta da ata das reuniões 11 

realizadas em 05/10/2021 e 03/11/2022. Poliana Valgas abre a reunião e coloca em discussão e aprovação as 12 

atas de 05/10/2021 e 03/11/2022. Todos aprovam. Item 2: Informes: a) Ações conjuntas CBHSF e CBH rio das 13 

Velhas. Poliana explica que o CBH Velhas e CBH Rio São Francisco têm se reunido nos últimos meses na 14 

tentativa de estabelecer parcerias para potencializar as ações de ambos os comitês. Poliana lembra que vários 15 

municípios da bacia hidrográfica do rio das Velhas se inscreveram para o edital de saneamento rural do CBHSF, 16 

mas nenhum foi contemplado. Thiago Campos completa que, para otimizar os recursos e garantir celeridade 17 

ao processo, o CBH rio das Velhas poderia realizar a adesão ao programa de saneamento rural do CBHSF. Desde 18 

modo, seriam dispensados novos processos de elaboração de Termo de Referência e todo o processo que 19 

envolveria a seleção das propostas. Polignano fala da necessidade de se estabelecer um pacto entre estados, 20 

municípios e subcomitês para que todos trabalhem alinhados. Fúlvio Rodriguez concorda e lembra que dia 15 21 

e 16 de dezembro ocorrerá o Encontro dos Comitês Afluentes do Rio São Francisco no qual ele e Poliana 22 

participarão em busca de alinhar tais propostas. b) Reuniões setoriais sobre atualização da metodologia da 23 

cobrança. Thiago comenta sobre a proposta de alteração da metodologia de cobrança pelo uso dos recursos 24 

hídricos na bacia do rio das Velhas e relembra as reuniões com os setores de usuários. Acrescenta que não 25 

observou nenhum argumento suficiente para impedir a atualização da metodologia, conforme proposta 26 

apresentada. Poliana comenta que alguns usuários pediram uma contraproposta, esta será enviada, mas 27 

reforça a necessidade de alcançar o valor proposto, visto que o CBH Rio das Velhas tem um Plano Diretor para 28 

cumprir. José Procópio afirma que realmente é necessário atualizar a metodologia de cobrança, visto que 29 

desde 2019 não há reajustes nos valores cobrados. Polignano ressalta que foi feito um avanço significativo 30 



 

 

quando houve a atualização monetária do IPCA, e agora a proposta é sobre o nivelamento dos índices de 31 

cobrança. c) Encontro de subcomitês. Poliana fala sobre o 10º Encontro de Subcomitês que ocorreu na UTE 32 

Rio Cipó em novembro, dando continuidade ao Planejamento Participativo e às discussões debatidas nos 33 

Encontros Regionais. Foram discutidas questões que podem ser arcadas pelo CBH Velhas e questões que 34 

podem contar com parceiros. Outros temas marcantes foram: saneamento rural e o Pagamento por Serviços 35 

Ambientais (PSA). Item 3: Pauta Plenária Ordinária de 21/12/2022. Ohany apresenta as propostas de pauta 36 

da próxima Reunião Plenária Ordinária que inclui informe sobre a autoavaliação do CBH Velhas, Encontro de 37 

Subcomitês, ações conjuntas do CBHSF e CBH Velhas, bem avaliação de quatro Deliberações: DN PPA, DN POA, 38 

DN do calendário CBH Velhas 2023, DN ad Referendum que autorizou a participação de membros do CBH rio 39 

das Velhas em eventos de interesse do CBH. As demais pautas são a respeito da apresentação da Copasa sobre 40 

as águas das ETAs Bela Fama e Morro Redondo e a apresentação dos trabalhos de mobilização pela FUNDEP. 41 

Polignano comenta que participou da reunião da Agência Metropolitana sobre o Planejamento de Segurança 42 

Hídrica e, por isso, acredita que a apresentação da Copasa pode ser polêmica e demorada, sugerindo adiar o 43 

tema para a próxima Plenária. José Procópio pontua que a forma como o Plano foi construído não considerou 44 

as premissas dos Comitês locais. Luiz Guilherme reforça que a Comunicação estava presente na reunião e iria 45 

divulgar sobre o encontro. Polignano faz um adendo para que se tome cuidado ao divulgar o tema, sendo que 46 

um tom apenas informativo é o mais adequado. Ohany demonstra os detalhes das DNs que serão 47 

apresentadas. Item 4: Avaliação da DN que aprova o orçamento anual da Agência Peixe Vivo para aplicação 48 

no custeio de 2023. Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, apresenta o POA (Plano Orçamentário 49 

Anual) e diz que, com os repasses foram afetados negativamente pela mudança da metodologia da cobrança. 50 

Diz que a previsão de repasse total é de quase 13 milhões (sendo que 900 mil para custeio). Fala que a taxa de 51 

inadimplência dos usuários está chegando a 50%. Polignano lamenta a mudança feita pelo Estado sem 52 

consultar os Comitês e a Agência. Célia prossegue dizendo que o custeio está negativo e que estão sendo 53 

utilizados recursos de investimento para arcar com as despesas de custeio. Célia diz que o IGAM demonstrou 54 

preocupação com a inadimplência observada no CBH Velhas e em outros Comitês, visto que estão emitindo os 55 

boletos, mas os usuários não estão pagando. Célia exibe a planilha do POA, e explica que as despesas foram 56 

reduzidas ao máximo possível. Poliana e Célia tratam sobre a possibilidade de marcar uma reunião com 57 

Marcelo da Fonseca, Diretor Geral do IGAM para tratar do custeio da Agência. Luiz pergunta se é necessária 58 

alguma divulgação sobre o tema e Célia diz que o IGAM pretende fazer uma campanha sobre o alto índice de 59 

inadimplência, e que vão aguardar um posicionamento dos devedores primeiro. Polignano diz que pode ser 60 

interessante campanhas sobre a importância da cobrança contendo imagens marcantes do trabalho de 61 

recuperação feito em várias regiões da bacia. Célia acrescenta que o CBH Velhas usou cerca de R$6 milhões de 62 

investimentos na bacia este ano. Polignano propõe que isso seja um tópico periódico nos canais de divulgação. 63 



 

 

Rúbia diz que a divulgação das ações pelas redes facilita o acesso para a população. Luiz responde que já 64 

ocorrem projetos parecidos na Comunicação e pensará em algo mais incisivo. Fúlvio ressalta a importância de 65 

demonstrar explicitamente os valores investidos, de modo a rebater falácias de que os recursos da cobrança 66 

não são usados. Célia alerta que é necessário que o planejamento do CBH Velhas seja readequado às novas 67 

normativas do IGAM.  Item 5: Avaliação da DN que aprova alteração no Plano Plurianual de Aplicação (PAP) 68 

2021-2023. Thiago explica que fez uma proposta de alteração na DN do PAP, dado que existe uma previsão de 69 

investimento de R$15 milhões para ações estruturais em 2023, sendo que o mais realista é o investimento de 70 

cerca de R$4 milhões. Polignano considera que a redução é muito brutal e propõe aproveitar o programa de 71 

saneamento rural do CBHSF e trazer para o CBH Velhas. Thiago responde que a proposta do CBHSF em 2023 é 72 

apenas elaborar projetos e Polignano responde que o caso das fossas já existe o modelo pronto. Além disso, 73 

pode ser incoerente apresentar apenas R$4milhões para aplicar na área de infraestrutura, tendo em vista o 74 

aumento do valor da cobrança. Thiago diz que tentará alterar, mas que vislumbra um forte impacto financeiro 75 

em 2023. Célia explica que a grande preocupação é que atualmente o corpo técnico da Agência não está 76 

contratado com recurso dos CBH Velhas e CBH do Rio Pará devido a insegurança financeira. Thiago sugere não 77 

criar programa de saneamento rural, e sim fazer adesão ao programa já existente da bacia do CBHSF. Ficou 78 

encaminhado que Thiago envie uma nova proposta que busque um valor intermediário, bem como autorizar 79 

a adesão do Velhas ao programa do CBHSF, além de dimensionar as famílias que podem ser atendidas. Célia 80 

pede que tenha algo formalizado sobre a parceria pretendida entre CBH Velhas e CBH São Francisco. Poliana 81 

diz que esse documento está em andamento. Item 6: Avaliação da DN que aprova o calendário de atividades 82 

do CBH Rio das Velhas 2023. Ohany apresenta a proposta da DN do calendário do CBH Velhas, na qual prevê 83 

6 plenárias em 2023, sendo que em junho ocorrerá a Plenária Eleitoral. O número de reuniões ordinárias de 84 

Diretoria e Diretoria Ampliada mantém a quantidade de 6 reuniões ordinárias. Polignano pede para tirar 85 

reuniões previstas para janeiro e passar para fevereiro, Ohany faz a alteração; para as Câmaras Técnicas diz 86 

que a ideia é manter uma reunião trimestral para cada Câmara. Também fala sobre fazer uma reunião conjunta 87 

das Câmaras Técnicas, que irá funcionar como capacitação para alinhar as funções das CTs e o papel de 88 

assessoria à Diretoria. Rúbia ressalta a necessidade da participação da Diretoria nas reuniões das Câmaras 89 

Técnicas. Ohany propõe que seja feito no início de janeiro uma reunião entre a CTIL e a CTOC para pautar a 90 

metodologia da cobrança, a fim de apresentar na primeira plenária de 2023. Sobre a proposta de eventos, 91 

Ohany menciona a capacitação em projetos que vem sendo trabalhada pela CTECOM, a Semana do Rio das 92 

Velhas em junho, além da sugestão de uma reunião final das CTs para fazer uma avaliação geral das atividades 93 

do ano. Ressalta que estão em andamento várias atividades sobre Mobilização e Educação Ambiental, mas 94 

que ainda não tem datas porque o processo contratual continua em andamento. Fulvio exemplifica o caso do 95 

CONVAZÃO no qual a Diretoria não participa diretamente, mas está sempre a par das atividades. Por isso 96 



 

 

acredita que isso pode se manter, mas sem a necessidade de burocratizar o processo e deixar o grupo 97 

dependente. Poliana fala da necessidade de pensar um fluxo para manter a diretoria informada das reuniões 98 

e pautas das CTs e Ohany diz que enviará uma proposta. Item 7: Avaliação da DN que aprova a gestão 99 

compartilhada da UTE Picão entre os subcomitês Santo Antônio e Maquiné e Bicudo. Ohany informa que 100 

após levantamento de campo, observou que não havia atores suficiente para criação do SCBH Picão. Nesse 101 

sentido, está se realizando mobilização para a gestão compartilhada da UTE Picão entre o SCBH Santo Antônio 102 

Maquiné e SCBH Rio Bicudo. Assim, Ohany e Karen Castelli elaboraram uma proposta de DN para ser 103 

apresentada na CTIL e depois passar para a Plenária. Item 8: Materiais e mídia da campanha de mobilização 104 

social 2023. Ohany fala sobre a necessidade de tratar da campanha 2023, propondo que em janeiro já se defina 105 

quais itens serão contratados. Luiz diz que se preocupa com o prazo porque as campanhas começam em 106 

março, e comenta sobre a ideia da renovação do “Velhas eu faço parte”, incluindo um ícone e um tema 107 

específico para o próximo ano. Fica encaminhado que a comunicação irá preparar uma apresentação com 108 

proposta de material de divulgação e mídia. Item 9: Estudo de Avaliação Ambiental Integrada de 109 

aproveitamentos hidrelétricos da bacia hidrográfica do rio Paraúna. Ohany menciona uma demanda do SCBH 110 

Paraúna, repassada pela analista Izabel Nogueira relativa à avaliação ambiental do Rio Paraúna. Poliana 111 

ressalta que a Diretoria não tem o papel de fazer a análise do estudo, assim, o que pode ser feito é emitir uma 112 

minuta da relevância do território. Fica encaminhado pela minuta de um ofício.  Item 10: Assuntos gerais e 113 

encerramento. Ohany informa que o Leonardo do Tribunal de Justiça entrou em contato o CBH Velhas para 114 

apresentar a proposta de um projeto de “ecobarreiras” e pergunta sobre a possibilidade de a Diretoria avaliar 115 

tal questão. Fica encaminhado marcar uma apresentação do projeto na CTPC para esclarecimentos. Outro 116 

assunto geral é sobre uma demanda da CTOC a respeito de pautar em plenária o parecer elaborado pela 117 

assessoria jurídica da APV sobre a problemática dos processos chegarem após os empreendimentos já estarem 118 

em andamento. Além disso, Ohany fala sobre uma demanda da CTOC de encaminhar um ofício cobrando 119 

aproximação com a SUDECAP em relação aos projetos de macrodrenagem nas bacias do Arrudas e do Onça. 120 

Assim, foi elaborado um ofício de manifestação de interesse do CBH Velhas para ser encaminhado à SUDECAP 121 

para o qual aguarda-se autorização da Diretoria para envio. Não havendo mais assuntos, a reunião foi 122 

encerrada.123 

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho Neiva 
Presidenta do CBH rio das Velhas 

 
 


