ATA DA 97ª REUNIÃO ORDINÁRIA CBH RIO DAS VELHAS
REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2017
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Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2017, das 13h30 às 17h, reuniu-se ordinariamente o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), no auditório da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA, localizada na Rua Mar de Espanha, 525 - Bairro Santo Antônio, Belo Horizonte/MG.
Participaram os seguintes conselheiros titulares: Clarissa Bastos Dantas, Instituto Mineiro de Gestão das
Águas - IGAM; Ênio Resende de Souza, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER; Humberto Martins Marques, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, Nadja Murta
Apolinário, Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Carlos Alberto Santos Oliveira, Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG, Valter Vilela Cunha, Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES/MG; Cecília Rute de Andrade Silva, CONVIVERDE; Marcus Vinícius Polignano,
Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas; Nelson Cunha Guimarães, COPASA; Alison Frederico Medeiros Ferreira
– Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM; José de Castro Procópio, Associação de Desenvolvimento de
Artes e Ofícios – ADAO; Tarcísio de Paula Cardoso - Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha –
ACOMCHAMA; Participaram os seguintes conselheiros suplentes: Sandra Pereira da Silva, Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA (no exercício da titularidade); Nísio Miguel Torres de
Miranda, Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH (no exercício da
titularidade); Glaycon de Brito Cordeiro, COPASA; Isabella de Castro Carvalho, Prefeitura Municipal de Lagoa
Santa; Werley Gonçalves dos Santos Júnior, Prefeitura Municipal de Rio Acima (no exercício da titularidade);
Alfredo Ferreira Costa Filho, Prefeitura Municipal de Santana do Riacho (no exercício da titularidade); Maria
Mércia Rodrigues, Prefeitura Municipal de Baldim (no exercício da titularidade); Maria Teresa Viana de Freitas
Corujo, 4 Cantos do Mundo; Wagner José Silva Melillo, SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto Itabirito/MG (no exercício da titularidade); Odorico Pereira Araújo, HOLCIM Brasil S.A (no exercício da
titularidade); Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Lidiany Almeida Pessoa Fonseca, SAAE - Caeté;
Wagner Soares Costa, FIEMG; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo VALE S.A.; Renato Junio Constâncio, Geração
e Transmissão S.A – CEMIG, Antônio Marcos Generoso Cotta, Prefeitura Municipal de Itabirito; Rodrigo Hott
Pimenta, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves; Lairto Divino de Almeida, Prefeitura Municipal de
Jaboticatubas; Inês Tourinho Teixeira – Secretaria Estadual de Educação – SEE; Renato Coutinho Siqueira –
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA; Afrânio Lúcio Vasconcelos – Policia Civil do Estado de Minas Gerais;
Simone Alvarenga Borja, Associação para a Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da
Calçada – ARCA AMASERRA; Paulo Fernandes Cardoso, Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de
Bacias Hidrográficas – FONASC CBH; José Maria dos Santos, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto – SINDIAGUA-MG; Walter Caetano Pinto – União
Agropecuária importação e Exportação de Bebidas Ltda – UNIAGRO; Gesner Ferreira Belisário Junior,
Associação dos Municípios do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó – AMPASC; Francisco de
Assis de Oliveira, Projeto Metamorfose – PROMETA; Ademir Martins Bento, Movimento Artístico, Cultural e
Ambiental de Caeté – MACACA; Luiz Augusto Aguiar Ferreira, Prefeitura Municipal de Corinto; André Ribeiro
do Rego, Prefeitura Municipal de Morro da Garça; Marcos Joaquim Matoso, Prefeitura Municipal de Sete
Lagoas; Matheus Valle de Carvalho e Oliveira; Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário – ARSAE MG . Participaram também: Alexandre Guimarães, Cristian Sá Rodrigues,
Lilian Paula Andrade Rosa, Maria Cândida, Marluce Nogueira Quaresma, Rogério Sepúlveda, Simone Matoso,
Solange Machado, Vicente de Paula Rodrigues - COPASA; Ana Cristina Silveira, Barbara Santos, Celia Froés,
Clara Rocha, Jacqueline Fonseca, Patrícia Sena, Thiago Campos, Sthephanny Morais - Agência Peixe Vivo;
Derza Costa Nogueira, Dimas Correa, Diogo de Carvalho Pereira, Élio Domingos Neto, Guilherme C. Peron,
Jeam Alcântara, Paulo Cesar da Silva Cruz, Thais Drumond - Equipe de Mobilização CBH Velhas/FUNDEP;
Geórgia Caetano, Luiz Guilherme Ribeiro, Ohana Padilha, Rodrigo R. de Angelis - Comunicação CBH
Velhas/Tanto Expresso; Heloísa C. F. Cavallieri Pedrosa - SAAE Itabirito; José Guimarães - EMATER; Júlio Cesar
Bernardes - CSA MINAS; Ladislau Oliveira - GPM; Lairson Couto - UNIFEMM/Sete Lagoas; Liliana Sousa Prefeitura Municipal de Santa Luzia; Luiz Felippe Porto Maia - Associação dos Produtores Rurais Familiares de
Campo Alegre; Marcos - GPM; Régis Maciel Ferreira Júnior - GERDAU; Roberto Dayrell Frois - Associação
Comunitária Arcos Íris; Russlan Abadjieff - Prefeitura Municipal de Santa Luzia; Tarcísio Nunes - ICMBIO;
Thiago Metzker - MYR Projetos; Walter José Rodrigues Matrangolo - Embrapa; Zélia A. de Assis Viana CONDEBAG. Após a recepção, credenciamento e verificação de quórum, o presidente do CBH Rio das Velhas,
Sr. Marcus Polignano agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta: 13h30 –
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Credenciamento. 13h40 - Abertura e verificação de quórum. 13h50 - Informes: Contrato de gestão; 3º
Seminário de Revitalização de Rios; Situação dos projetos executados com recursos da cobrança; processo
eleitoral; crise hídrica; ENCOB; Fórum Mineiro de CBHs – FMCBH. 14h20 - Aprovação da ata da 96º reunião
realizada em 29/06/2017. 14h30 - Programa Revitaliza: Assinatura do Termo de Adesão da COPASA ao
Revitaliza. 14h50 - Histórico da atuação da Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização CTECOM. Gestão: 2013 – 2017. 15h10 - Histórico da atuação da Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e
Controle - CTPC. Gestão: 2013 – 2017. 15h30 - Histórico da atuação da Equipe de Mobilização do CBH Velhas FUNDEP. Período: 2013 – 2017. 15h50 - Apresentação Empresa de gerenciamento de projetos: COBRAPE 16h10 - Momento dos Subcomitês: SCBH Onça. 16h30 - Apresentação da NEOGEO: Encerramento do Projeto
Nascentes Urbanas da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas. 16h50 - Assuntos gerais e encaminhamentos 17h00 – Encerramento. Na sequência, passa a palavra para Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes
para dar os informes sobre o Contrato de Gestão. Esta explana sobre a situação do contrato de Gestão Nº
002/IGAM/2012, que finaliza no dia 16 de dezembro de 2017 e não poderá ser mais aditado, sendo necessário
a assinatura de um novo contrato. Ela informa que o CBH Rio das Velhas já manifestou o interesse pela
permanência da Agência como entidade equipara na DELIBERAÇÃO CBH VELHAS Ad referendum nº 03, de 19
de junho 2017. Nesse sentido, esclarece que a Agência, através do Conselho de Administração já expressou
interesse em permanecer como entidade equiparada, e está realizando todas as etapas necessárias para que
o processo seja encaminhado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A Diretora da Agência fala também
sobre a situação do Ato Convocatório Nº 014/2017, que trata da contratação de uma empresa que irá
prestara serviços de mobilização social junto ao CBH Rio das Velhas. O processo está em andamento com a
abertura do envelope nº 2 – proposta técnica – que irá ocorrer no dia 01 de setembro. Ato contínuo, Marcus
Polignano reforça a fala de Célia sobre o contrato de gestão e os termos aditivos que já ocorreram e sobre a
importância da permanência da Agência como entidade equiparada. Ainda com a palavra o presidente,
informa sobre o 3º Seminário de Revitalização de Rios, uma das principais ações do programa Revitaliza,
onde irá ocorrer nos dias 28, 29 e 30 de novembro com a apresentação de temas relacionados a revitalização
de rios. Ainda com a palavra, Polignano informa que durante os três dias do evento serão realizadas diversas
atividades técnico-científicas, tais como: palestras, mesas redondas e exposições técnico-culturais. As
palestras têm como finalidade principal aprofundar os debates sobre as temáticas propostas no âmbito do
evento e apresentar experiências desenvolvidas no contexto nacional e internacional. Na sequência, o
presidente dá aos informes. ENCOB e Fórum Mineiro de CBHs – FMCBH - O presidente destaca que a última
reunião do Fórum Mineiro de Comitês de Bacia Hidrográfica, que ocorreu na cidade Araçuaí, teve como
principal ação a moção contra a privatização das usinas hidrelétricas de Minas Gerais. Além disso, o
presidente explanou sobre a ida dos comitês mineiros ao ENCOB, que irá ocorrer entre os dias 07 e 10 em
Aracaju e a importância de retratar nesse encontro a crise hídrica que é vivencia no Estado de Minas Gerais.
Em relação ao Processo eleitoral, o Polignano cede a palavra à Clarissa Dantas, Gerência de Apoio aos
Comitês de Bacias Hidrográficas – GECBH, IGAM. Ela informa que as inscrições para o processo eleitoral foram
encerradas em 03 de julho de 2017, sendo que o processo está na fase de julgamento de recursos, com
divulgação do resultado do julgamento dos recursos e divulgação final dos habilitados em até 15 de setembro
de 2017. Fala que a data limite para indicação dos representantes será definida pela comissão eleitoral. Crise
hídrica. O presidente do CBH Rio das Velhas fala sobre a crise hídrica e as sequências de baixas vazões que o
Rio das Velhas tem registrado no ponto de captação de água para abastecimento da região metropolitana de
Belo Horizonte, na estação de tratamento de Água - Bela Fama. Informa que o Comitê já tomou uma série de
medidas para atravessar esse período crítico. As principais são a criação do Convazão, que é Grupo Gestor da
Vazão do Alto Rio das Velhas do CBH Rio das Velhas e a realização de várias parcerias, especialmente com a
Copasa, que além da diminuição na captação de Bela Fama, está operando com auxilio da captação no rio
Paraopeba e com as mineradoras, para a redução do consumo nesse período de escassez. O presidente cede a
palavra aos membros da plenária. Nelson Cunha faz um convite a todos para uma palestra que irá acontecer
na Copasa, dia 31/08 às 14 horas sobre recarga artificial de aquíferos. Em seguida Cecilia Rute trás a
informação sobre um projeto de lei da Câmara legislativa de Contagem sobre parcelamento do solo no
entorno do manancial Vargem das Flores. Diz que além da preocupação com a alteração de área rural para
área urbana, há também a questão da escassez. Informa que hoje a represa está operando com apenas 30%
da sua capacidade. Com a palavra, Marcus Polignano informa que será redigido um documento, em conjunto
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com o CBH Paraopeba sobre o projeto de lei informando a importância do reservatório e a segurança hídrica
da região metropolitana de Belo Horizonte, que será entregue a Câmara Legislativa de Contagem. Ato
contínuo, Maria Teresa (Teca) informa que a Câmara de Atividades Minerárias – CMI da qual faz parte, em
que tratam a respeito do Plano de Manejo da Serra da Moeda, retirou de pauta o tema sem informar aos
membros. Ela informa que foi uma decisão arbitrária do governo do estado. Diz que são decisões
irresponsáveis sobre a crise hídrica. Aprovação da ata da 96º reunião realizada em 29/06/2017. A ata foi
aprovada por unanimidade. Ato Contínuo. Geórgia Caetano, coordenadora de Comunicação da Tanto
Expresso apresenta o histórico das ações de Comunicação Social do CBH Rio das Velhas, com foco na
Expedição ‘Rio das Velhas, te quero vivo’, realizada entre os meses de maio e junho deste ano e com grande
visibilidade na imprensa. Destaca que, somente na Rede Globo Minas, o custo dessa mídia espontânea,
tomando como base o preço para veiculações publicitárias, totaliza R$ 5,2 milhões. Afirma que não se tratou
apenas de um trabalho de comunicação institucional e de assessoria de imprensa puramente, mas também de
sensibilização às populações ribeirinhas. Situação dos projetos executados com recursos da cobrança. A Sra.
Patrícia Sena, assessora técnica da Agência Peixe Vivo apresenta o estado da arte dos projetos executados
com recursos da cobrança pelo uso da água. Projetos em andamento: Ações de Gestão Ambiental e
Participação: Mobilização, Comunicação, Biomonitoramento, Plano de Manejo (Parque das Andorinhas), SIGA
Velhas, Assessoramento técnico-operacional, Gráfica e Estudos dos dados de Outorga. Ações de Preservação
e Produção de Água: Revitalização das Nascentes Arrudas e Nascente Onça, Melhoria Hidroambiental em
pontos diversos de estradas rurais na UTE Guaicuí; 3º fase do Projeto de Diagnóstico de Nascentes Urbanas na
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Onça e Revitalização da Lagoa do Fluminense, no município de Matozinhos.
Além do projeto de Operação e fornecimento de Mudas no viveiro de Langsdorff; Análise de Influências dos
usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis em região da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas,
Revitalização de quatro microbacias inseridas na bacia do rio das Velhas e APA das Andorinhas, Planejamento
e execução de serviços relativos à realização da Campanha Revitaliza Rio das Velhas; Implementação de ações
visando fomentar a agricultura sustentável de base agroecológica no distrito de Ravena; elaboração de
diagnóstico ambiental nas microbacias urbanas, de plano de ações estratégicas e de programa de educação
ambiental, visando à melhoria hidroambiental da área solicitada pelo município de corinto, na UTE Picão.
Segundo Patrícia o Diagnóstico e plano de ações de lagoas cársticas visando a recuperação hidroambiental da
lagoa do Fluminense, no município de Matozinhos, encontra-se suspenso até o momento em função de
alguns questionamentos. Ações de Recuperação de passivo ambiental: Desenvolvimento e elaboração de
projetos de saneamento básico na bacia hidrográfica do rio das velhas. Atos convocatórios, que estão em fase
recursal; contratação de laboratório especializado para realização de análises de parâmetros físicos, químicos
e biológicos de qualidade das águas na bacia hidrográfica do rio das velhas conforme demandas. Patrícia
informa à plenária que foram suspensos os seguintes atos convocatórios: Ato Convocatório 010/2017: Projeto
Hidroambiental Para A Unidade Territorial Estratégica - Rio Cipó. - Ato Convocatório 011/2017: Projeto
Hidroambiental Para A Unidade Territorial Estratégica - Peixe Bravo. - Ato Convocatório 012/2017: Projeto
Hidroambiental Para A Unidade Territorial Estratégica - Santo Antônio-Maquiné. - Ato Convocatório
013/2017: Projeto Hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica - Rio Paraúna. Segundo Patrícia Sena,
o TCE realizou a suspensão dos Atos sob o argumento da Agência Peixe Vivo exigir no seu edital um visita
técnica ao local do Projeto, como condicionante, sendo que o TCE entende que a visita não pode ser
compulsória. Há também o questionamento em relação ao número de atestados solicitados. No edital a
Agência exige 3 (três) atestados, sendo necessário somente 1(um), segundo argumento fornecido ao TCE, pela
empresa que peticionou o suspensão dos atos. Os Atos estão suspensos e a Agência está aguardando resposta
do TCE. Informa ainda que o Ato Convocatório nº 008/2017 – Contratação De Serviços Especializados Visando
a Execução do Projeto Hidroambiental para a Unidade Territorial Estratégica – Rio Bicudo, também se
encontra suspenso pelo IGAM. Os atos suspensos estão aguardando decisão judicial. Finaliza destacando que
todos os processos licitatórios, projetos e produtos estão disponíveis no site da Agência Peixe Vivo e do CBH
Rio das Velhas. Programa Revitaliza: Assinatura do Termo de Adesão da COPASA ao Revitaliza. O presidente
do CBH rio das Velhas, Sr. Polignano concede a fala a presidente da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais, Sra. Sinara Meireles, que anuncia um investimento R$ 530 milhões nos próximos cinco anos em obras
de saneamento nos municípios de sua concessão que fazem parte da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.
Explana sobre a assinatura do termo de adesão da COPASA ao programa Revitaliza, onde os diálogos com o
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CBH rio das Velhas iniciaram a cerca de um ano. Fala ainda da relevância do projeto para a bacia e que a
COPASA é um importante parceiro para a efetivação do Revitaliza. Em seguida o Diretor de Operações
Metropolitana da companhia, Rômulo Perilli, informou que os investimentos serão realizados da seguinte
forma: Nas UTE’s, Águas da Moeda e Águas do Gandarela, nos municípios de Nova Lima e Raposos, o valor de
R$ 30,1 milhões, com a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e das Estações de Tratamento
de Esgoto (ETE). Na UTE Caeté-Sabará haverá ampliação do SES com o transporte para a ETE’s Arrudas e Onça,
com valor de R$ 130 milhões. As UTE’s Arrudas e Onça terá o investimento no valor de R$ 141 milhões para a
ampliação do SES, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, já nas UTE’s Poderoso Vermelho e Ribeirão
da Mata, o valor é de R$ 158,5 milhões, para a ampliação do SES e da ETE Sede Ribeirão das Neves, com o
objetivo de atender o próprio município, além das cidades de Capim Branco, Matozinhos, Pedro Leopoldo,
São José da Lapa e Vespasiano. A UTE Carste terá o valor de R$ 29 milhões para ampliar o SES mais a ETE de
Vila Maria em Lagoa Santa, e implantação do SES na cidade de Confins. As UTE’s Rio Taquaraçu e JaboBaldim, terá a ampliação do SES, juntamente com a ETE Sede de Taquaraçu com o valor de R$ 9,6 milhões nos
municípios de Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas. Na UTE do Ribeirão Jequitibá serão investidos R$ 10,5
milhões para a ampliação do SES e implantação de ETE Sede no município de Prudente de Moraes. Para os
municípios de Curvelo, Cordisburgo e Corinto serão investidos o valor de R$ 6,3 milhões, contemplando assim
as UTE’s, Tabocas-Onça, Santo Antônio Maquiné e Rio Picão. Será aplicado, nas UTE’s Rio Parauna e Guaicuí, a
importância de R$ 5 milhões para a ampliação do SES, nas cidades de Data, Presidente Juscelino e Várzea da
Palma. Além da ampliação/implementação de Sistemas de Esgotamento Sanitário, haverá também,
campanhas de mobilização e proteção de mananciais, pelo programa PRO MANANCIAS, com investimentos no
valor de R$ 10 milhões. O Diretor de Operações Metropolitana, Rômulo Perilli, agradece a oportunidade da
parceria, agradece a atenção de todos e informa que a COPASA encontra-se a disposição para maiores
esclarecimentos. Histórico de atuação da Câmara Técnica de Educação, Comunicação e Mobilização –
CTECOM. Gestão: 2013-2017. O presidente da Câmara Técnica de Educação. Comunicação e Mobilização –
CTECOM, José Procópio apresenta a plenária um histórico de atuação, onde foi retratado todo o percurso
dessa Câmara. Explana sobre o trabalho desenvolvido ao longo dos cinco anos de gestão. Procópio fala da
construção da identidade visual do Comitê do rio da Velhas, a importância do projeto de educação ambiental
junto às comunidades e o fortalecimento do Comitê com as ações de educação, comunicação e mobilização.
Com um total de 23 reuniões ao longo de todo o período, José Procópio acredita que a CTECOM realizou um
importante trabalho e deve ser tornar em pouco tempo uma área de referência para pesquisas e publicações
técnicas em toda a bacia. Em seguida, José Procópio dá continuidade ao Histórico da atuação da Câmara
Técnica de Planejamento, Projetos e Controle - CTPC. Gestão: 2013 – 2017. O presidente da CTPC, o senhor
Matheus Valle de Carvalho e Oliveira, não pode comparecer à reunião e solicitou ao senhor José Procópio que
realizasse a apresentação do histórico de atuação da Câmara Técnica em questão. Procópio fala das
atribuições da câmara como a regulamentação de instrumentos de gestão; Plano de Recursos Hídricos;
Enquadramento dos corpos d´água em classes; Sistema de informação sobre recursos hídricos, discussão
sobre conflitos de uso dos recursos hídricos e sobre o PPA além da análise do Contrato de Gestão (Agência –
IGAM) e outras atividades delegadas pelo Plenário. Ele demonstra na apresentação algumas fotos que
exemplificam as atividades realizadas durante a Gestão: 2013-2017. Fala ainda como membro da câmara, a
necessidade de haver uma continuidade no trabalho realizado por essa gestão, que foi de compromisso com o
as demandas da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Histórico da atuação da Equipe de Mobilização do CBH
Velhas - FUNDEP. Período: 2013 – 2017. Dando continuidade a pauta, a Equipe de Mobilização apresenta as
principais atividades realizadas. Dimas Correa, Gestor Ambiental da Equipe de Mobilização do CBH Velhas –
FUNDEP trouxe para conhecimento da plenária as principais atividades desenvolvidas no período de 20132017. Explana que a fundação é responsável pela organização, apoio e acompanhamento dos Subcomitês,
como reuniões ordinárias dos Subcomitês; visitas de campo, seminários e apoio para acompanhamento de
projetos hidroambientais. Em relação às Câmaras Técnicas, informa que o apoio e organização se dão através
da mobilização para realização de reuniões ordinárias; realização de visitas de campo, elaboração de
documentos e apresentações. Dimas Correa que houve a realização das mobilizações para reuniões ordinárias
e extraordinárias do Plenário do CBH Rio das Velhas, juntamente com a mobilização para o processo eleitoral
do CBH Rio das Velhas, gestão 2017-2021. Apresentação da empresa de gerenciamento de projetos:
COBRAPE. Com a palavra, Adriana Sales Cardoso, coordenadora técnica da Cobrape, explana sobre a atuação
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da empresa que promoverá assessoramento técnico-operacional, em apoio à Agência Peixe Vivo, para
fiscalização dos projetos hidroambientais contratados sob demanda do CBH Rio das Velhas. Explica que
devido ao número reduzido de funcionários que compõem a equipe técnica da Agência Peixe Vivo e algumas
limitações para realizar um acompanhamento eficaz do montante de projetos em execução simultaneamente
foi realizada a contratação da empresa, no ato convocatório nº 011/2017, no valor global de R$1.136.648,63.
Informa que a fiscalização irá contemplar as 18 UTEs que possuem projetos implementados, que estiverem
implementados durante o período de vigência do contrato da COBRAPE. Fala que os procedimentos de
fiscalização se darão de acordo com a classificação dos projetos nas seguintes categorias: AO – Ação e Obra
com 12 projetos, CE – Comunicação e Educação com 3 projetos e EP–Estudos e Planos 8 projetos. O
acompanhamento do andamento dos projetos e das atividades irá ocorrer em duas vias. Segundo Adriana,
inloco com visitas periódicas/de medição das obras e de acompanhamento das atividades de educação e
mobilização social e em escritório com a análise das minutas dos produtos e monitoramento dos cronogramas
das empresas executoras. Adriana agradece a todos e informa que a empresa está á disposição. Momento
dos Subcomitês: SCBH Onça. Com a palavra Eric Machado representante do SCBH Onça apresenta as ações e
projetos demandados pelo subcomitê Onça e os principais desafios que enfrentam para sensibilizar e articular
as comunidades envolvidas. Para Eric a reunião é um momento de convergência e não pode ser visto como o
momento único ou de finalização das ações da coordenação. Acredita que a análise e convergência das
demandas e expectativas do transcorrer do período anterior e recebimento com análise crítica seja mais bem
explicitada no momento da reunião. Outra demanda importante para o SBCH Onça, é que o que foi acordado
entre os membros seja efetivado, inclusive com vistorias para que haja continuidade no trabalho. Reforça a
ação fiscalizadora dos subcomitês juntos as empresas que realizam os projetos demandados pela por toda a
Bacia. Apresenta algumas fotos dos principais córregos na bacia do Onça, onde o subcomitê atua. Finaliza
agradecendo a oportunidade e faz um convite para que as pessoas participem de maneira mais efetiva da
gestão dos recursos hídricos. Apresentação da NEOGEO: Encerramento do Projeto Nascentes Urbanas da
Bacia Hidrográfica do Ribeirão Arrudas. Fabio França, diretor técnico da empresa, fala sobre os principais
objetivos do projeto. Diz que o mais importante é retomar o projeto de valorização de nascentes urbanas na
bacia hidrográfica do ribeirão Arrudas; com a realização de intervenções que visam à conservação e proteção
nas 07 nascentes selecionadas; desenvolver ações de mobilização social e educação ambiental junto à
comunidade e os cuidadores de nascentes urbanas e realizar divulgação para a população práticas ambientais
de preservação das nascentes urbanas. Informa que foram selecionadas 07 (sete) nascentes para serem
revitalizadas, visando o desenvolvimento de práticas de valorização de nascentes urbanas que possam ser
replicadas em outras nascentes e cursos d’água, localizadas em meio aos grandes centros urbanos. As
nascentes nomeadas como AR017, AR011, AR133, AR064, AR065, AR022 e AR Escola Santos Dumont,
receberam diversos tipos de serviços, entre eles, revitalização, levantamento da borda com pedra
argamassada no lago conhecido como lago do coração. Além de Limpeza, organização e instalação de
proteção no entorno do lago da nascente. Para Fabio a Neogeo Engenharia espera que os trabalhos realizados
nas nascentes tenham contribuído de forma significativa para as comunidades beneficiadas pelo projeto e que
a iniciativa seja replicada em outras nascentes urbanas. Assuntos Gerais e encaminhamentos. O presidente
finaliza a reunião fazendo um agradecimento especial a Equipe de Mobilização que fez um excelente trabalho
durante a gestão 2013-2017. O conselheiro Humberto Martins Marques faz sua apresentação em sua primeira
reunião e sugere que seja criada uma instância no CBH Velhas para elaboração de projetos como barraginhas,
recuperação de nascentes, fossas sépticas e afins como forma de subsidiar as prefeituras e os sub-comitês,
visando diminuir os custos com contratação de empresas para elaboração exclusiva de projetos executivos.
Ele pediu para constar em ata que fazia substituição, em razão de aposentadoria, do conselheiro membro do
CBH Velhas Weber Coutinho do poder público municipal, que durante quase vinte anos prestou relevantes
serviços ao Comitê e à cidade de Belo Horizonte. Encerramento: Não havendo mais nenhum assunto a tratar,
o presidente do CBH Rio das Velhas, Sr. Marcus Polignano encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.
Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas
Ênio Resende de Souza
Vice-presidente
ATA DE REUNIÃO APROVADA EM: 31/10/2017
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