ATA DE REUNIÃO DA 102ª REUNIÃO ORDINÁRIA CBH RIO DAS VELHAS
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2018, das 13h às 17h, reuniu-se ordinariamente o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), no auditório da ASSEMINAS – Rua Aquiles Lobo,
288 – Bairro Floresta – Belo Horizonte/MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares gestão 20172021: Ênio Resende de Souza, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER MG; Marcelo José
Gomes – Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG; Nísio Miguel Torres de Miranda, Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – ARMBH; Clarissa Bastos Dantas, Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM; Leandro Vaz Pereira, Consórcio de Saneamento Básico Central de Minas
– CORESAB; Fernanda Diniz Lima, Prefeitura Municipal de Curvelo; Poliana Aparecida Valgas de Carvalho;
Prefeitura Municipal de Jequitibá; Rodrigo Hott Pimenta, Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves;
Humberto Fernando Martins Marques, Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Renato Júnio Constâncio,
CEMIG Geração e Transmissão S.A. - CEMIG GT; Wagner Soares Costa, Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais – FIEMG; Mauro Lobo de Resende, Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais –
SINDIEXTRA; Marco Aurélio Andrade Corrêa Machado, Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Heloísa
Cristina França Cavallieri Pedrosa, Serviço Autônomo de Saneamento Básico - SAAE Itabirito, Nelson Cunha
Guimarães, Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA; Valter Vilela Cunha, Associação Brasileira
de Engenharia Sanitária e Ambiental Seção Minas Gerais - ABES-MG; Luiz Felippe Pedersoli Porto Maia,
Associação Comunitária dos Moradores e Produtores da Agricultura Familiar de Campo Alegre, Capim Branco,
Serragem, Boquinha, Recanto, Varginha, Marmelada; José Procópio de Castro, Associação de
Desenvolvimento de Artes e Ofícios – ADAO; Simone Alvarenga Borja, Associação para Recuperação e
Conservação Ambiental – ARCA AMASERRA e Marcus Vinícius Polignano, Instituto Guaicuy - SOS Rio das
Velhas. Participaram os seguintes conselheiros suplentes gestão 2017-2021: Wilson Pereira Barbosa Filho,
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM (no exercício da titularidade); Fúlvio Rodriguez Simão, Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG (no exercício da titularidade); Sandra Pereira Silva,
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – IEPHA; Eustáquio Pinheiro da Silva, Prefeitura
Municipal de Lassance (no exercício da titularidade); André Ribeiro do Rego, Prefeitura Municipal de Morro da
Garça; Marcos Antônio Reis, Prefeitura Municipal de Rio Acima; Eric Alves Machado, Prefeitura Municipal de
Contagem (no exercício da titularidade); Filipe Leão Morgan da Costa, Instituto Brasileiro de Mineração –
IBRAM; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, VALE S.A.; Guilherme da Silva Oliveira, Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG (no exercício da titularidade); Tarcísio de Paula Cardoso,
Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha – ACOMCHAMA e Ronald de Carvalho Guerra,
Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu – ADAF (no exercício da titularidade).
Participaram também: Célia Fróes, Patrícia Sena, Flávia Mendes e Diogo de Carvalho - Agência Peixe Vivo;
Derza Costa Nogueira, Luciana Gomes, Élio Domingos, Dimas Correa, Politácito Santos, Adriana Carvalho,
Jeam Alcântara, Nívia Lopes e Izabel Nogueira, Equipe de Mobilização CBH Velhas; Luiz Guilherme Ribeiro,
Rodrigo de Angelis e Bianca Aun, Comunicação CBH Velhas; Janis Lawren, K2 Sistemas; Felipe Mol e Denise
Couto, FIEMG; Gefferson Guilherme, Subcomitê Carste; Rodrigo Lemos, Pró-Mutuca; Túlio Andrade, SEMAD
Contagem e Eduardo Dias. Após a recepção, credenciamento e verificação de quórum, o Presidente do CBH
Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano agradece a presença de todos e em seguida apresenta a pauta:
Item 1. Abertura e verificação de quórum; Item 2. Informes; Item 3. Aprovação da Memória de Reunião da
101º reunião realizada em 08/08/2018; Item 4. Aprovação da Deliberação CBH Rio das Velhas nº 03 de maio
de 2018 que Solicita ao IGAM emissão de Declaração de Áreas de Conflito pelo uso de recursos hídricos, em
virtude dos resultados do estudo de análise de influência dos usos de recursos hídricos sobre as vazões
disponíveis na bacia hidrográfica do rio das Velhas.; Item 5. Aprovação da Deliberação Ad referendum CBH Rio
das Velhas nº 04 de Setembro de 2018 que Aprova a alteração das condicionantes do Processo nº 6722/2018
referente à outorga da PCH Rio de Pedras da CEMIG.; Item 6. Aprovação da Deliberação CBH Rio das Velhas nº
05 de Outubro de 2018 que Institui o Dia Oficial do rio das Velhas e estabelece o símbolo da Bacia Hidrográfica
do rio das Velhas; Item 7. SIGA Rio das Velhas - Módulo de Acompanhamento; Item 8. Espaço para perguntas;
Item 9. Assuntos Gerais e Item 10. Encerramento. Na sequência, o Presidente Marcus Vinícius Polignano
apresenta solicitação da Agência Peixe Vivo para inversão de pauta do Item 7 sobre o SIGA Rio das Velhas a
ser transferida para logo após os informes, sendo esta inversão aprovada pelos conselheiros presentes. Item
2. Informes: Lançamento do álbum “Rede Asas do Carste - Colecionando aves, descobrindo as lagoas”. Com
a palavra, o convidado Gefferson Guilherme explica brevemente sobre o Projeto Asas do Carste, sobretudo
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em relação à sua origem, motivação e atividades realizadas. Explica também sobre a ideia de criação do álbum
de figurinhas e apresenta seu conteúdo que envolve as sete lagoas trabalhadas, os nomes dos parceiros
oficiais, um resumo do projeto, as páginas de figurinhas colantes e as seções destinadas aos financiadores do
álbum, BH Airport e CEMIG. Ressalta que nas páginas de figurinhas há códigos “QR Code” para que as pessoas
possam saber mais informações a respeito das espécies ali apresentadas. Na oportunidade, Gefferson
Guilherme convida a todos para participarem do lançamento oficial do álbum no Aeroporto de Confins, às
13h30min do dia 07 de Novembro de 2018. Clipping de notícias de ações realizadas na bacia - Tanto
Expresso. Na sequência, Luiz Guilherme Ribeiro, representante da Tanto Expresso, apresenta as principais
ações institucionais, de mobilização e educação ambiental do CBH Rio das Velhas no período de Agosto a
Outubro, como, por exemplo, a participação do Presidente do Comitê no Encontro Nacional dos Comitês de
Bacia Hidrográfica – ENCOB, eleições de subcomitês, novas composições das Câmaras Técnicas, reuniões do
Grupo CONVAZÃO, seminários relacionados aos projetos hidroambientais em execução entre outras ações.
Com a palavra, Rodrigo de Angelis, também representante da empresa, informa que na presente data está
sendo lançada a nova Revista Rio das Velhas e apresenta as principais matérias publicadas nesta edição.
Finaliza apresentando vídeo sobre o 8º Encontro de Subcomitês realizado em Setembro de 2018 na cidade de
Jequitibá e na oportunidade, o Presidente Marcus Polignano agradece à Prefeitura de Jequitibá pelo apoio
durante o evento e aos membros do Comitê que puderam comparecer. Situação da ETE Sete Lagoas. A
Secretária Adjunta do Comitê, Poliana Valgas informa sobre o status da ETE de Sete Lagoas e explica que o
motivo não oficial da paralisação das obras se deve à desatualização do orçamento realizado no início do
processo que se apresenta incompatível com os custos atuais das obras previstas. O Presidente Marcus
Polignano propõe que seja realizada reunião da Diretoria do CBH Rio das Velhas junto ao SAAE de Sete Lagoas,
para que a situação seja discutida e verificada a possibilidade do Comitê intervir de alguma forma para auxiliar
na solução do problema. Propõe, ainda, que a reunião aconteça em Sete Lagoas e que os membros do
Subcomitê Jequitibá possam comparecer também. Convite para o seminário final do projeto hidroambiental
“Elaboração de diagnóstico de nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Onça". O conselheiro
Eric Machado informa sobre o seminário final do projeto hidroambiental “Elaboração de diagnóstico de
nascentes urbanas na bacia hidrográfica do Ribeirão Onça" promovido pela empresa NMC junto ao Subcomitê
do Ribeirão Onça, a ser realizado no SESC Venda Nova de 08H às 12h no dia 10 de Novembro de 2018.
Informa, ainda, que o convite oficial será enviado via e-mail pela equipe de mobilização do CBH Rio das
Velhas. Informa, também, que foram convidados os prefeitos e secretários de meio ambiente de Belo
Horizonte e Contagem, bem como as comissões de meio ambiente das Câmaras de Vereadores dos
respectivos municípios para uma entrega formal desse diagnóstico. Resultado do Seminário Revitaliza com as
indústrias. O Presidente do Comitê informa sobre os seminários do Programa Revitaliza em parceria com a
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, com o objetivo de estimular uma ecoeficiência
hídrica no setor industrial. Informa, ainda, que a FIEMG apresenta nesses encontros um panorama de como
algumas indústrias vem atuando na busca pelo uso racional da água e que os seminários já foram realizados
em Várzea da Palma, Curvelo e Contagem, sendo o próximo previsto para acontecer em Santa Luzia no dia 30
de Outubro de 2018. Diz também que além do Comitê e da FIEMG, participam também a COPASA, prefeituras
e os subcomitês que abrangem as cidades onde os eventos são realizados e ressalta o caso de Contagem,
aonde o executivo vem fazendo notificações aos munícipes para que se conectem à rede de esgoto, o que
ocasionou até o momento cerca de 60% de adesão, algo bastante satisfatório. Finaliza solicitando à empresa
de comunicação do CBH Rio das Velhas que seja feita uma matéria sobre este fato para que sirva de exemplo
para outras cidades. Repasse recursos da cobrança. A Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes,
informa que o Governo do Estado ainda não havia repassado cerca de vinte milhões e meio de reais advindos
dos recursos da cobrança pelo uso da água, mas que após diversos movimentos realizados pela Agência e
Comitê em prol dos repasses, foram repassados um milhão e cem mil reais, referentes aos 7,5% (custeio) em
11 de Outubro de 2018. Informa, também, que ainda restam cerca de dezenove milhões de reais referentes
ao investimento (92,5%) a serem repassados, que são os recursos destinados à execução de projetos. Informa,
ainda, que o Presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Polignano, em conjunto com o Promotor Francisco
Generoso elaboraram um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Governo do Estado para que ele
assuma o contingenciamento e faça o repasse. Célia Fróes ressalta que o TAC já foi negociado com Advocacia
Geral do Estado - AGE, Agência Peixe Vivo e Comitê do Rio das Velhas e o próximo passo será a assinatura
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deste pela AGE, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Meio Ambiente e Diretoria Geral do IGAM. Ressalta que
o TAC já está defasado devido ao repasse realizado em Outubro, mas que será refeito e negociado por meio
de sete parcelas. Finaliza afirmando que o repasse é urgente, já que dos vinte e dois milhões de reais em
caixa, quinzeestão reservados para o pagamento de projetos em execução, comprometendo assim os projetos
do último chamamento orçados em dezessete milhões de reais. Momento das Câmaras Técnicas. O
coordenador da CTPC, Ronald Guerra, informa que houve reunião desta Câmara em 24 de Setembro de 2018,
com a presença do Presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Polignano, onde se debateu a questão do
contingenciamento dos recursos da cobrança, bem como as possibilidades de aperfeiçoamento dos projetos
que não foram contemplados no último chamamento público. Informa, ainda, que a próxima reunião
acontecerá no dia 29 de Outubro de 2018 em que será elaborado um cronograma dos projetos que terão seus
trabalhos iniciados. Rodrigo Lemos, coordenador da CTOC, informa que houve reunião extraordinária em 18
de Setembro de 2018 para tratar do processo da PCH Rio de Pedras, reunião essa realizada a pedido da
Diretoria do CBH Rio das Velhas dada à urgência do tema, que envolve a regularização da vazão do rio.
Informa, ainda, que a próxima reunião acontecerá na segunda-feira, 29 de Outubro de 2018 e ressalta que tal
reunião foi agendada para o mesmo dia da CTPC com o objetivo de economizar em recursos e facilitar a
logística dos membros que participam de ambas as Câmaras. Informa, também, que na próxima reunião
haverá um retorno da discussão sobre condicionantes de dois processos e a realização de um momento
formativo para que os conselheiros possam se aperfeiçoar no que diz respeito aos aspectos técnicos e
políticos que envolvem a outorga. Ressalta que esta atividade também será executada nas próximas reuniões
e que está prevista a alternância de coordenação da CTOC para a metade do mandato, onde a conselheira
Heloísa Cavallieri assumirá o comando das atividades. Nísio Miranda, coordenador da CTECOM, informa que
foram realizadas duas reuniões até o momento, onde foi instituído um grupo de trabalho para revisão do
Plano de Comunicação do Comitê a fim de discutir uma nova dinâmica de comunicação, com menos
impressos e utilizando novas e eficientes tecnologias. Informa, ainda, que nesta Reunião Plenária será
apreciada a instituição do símbolo do CBH e o dia oficial do Rio das Velhas, na tentativa de popularizar a
imagem do Comitê e continuar o processo de socialização das ações. Ressalta que já se iniciaram as
discussões a respeito da formatação do regimento interno da CTECOM e tal discussão deve ser retomada nas
próximas reuniões. Resultado Grupo de Trabalho CONVAZÃO. O Presidente Marcus Polignano explana sobre
os trabalhos realizados pelo CONVAZÃO e ressalta os bons resultados desencadeados pelas ações promovidas
pelo Grupo em que se pode perceber as melhorias referentes à vazão do Rio das Velhas. O conselheiro
Tarcísio de Paula registra contentamento com tais resultados e parabeniza a CTOC e o Grupo CONVAZÃO
pelos trabalhos realizados. A conselheira Simone Borja alerta para a baixa vazão dos rios à montante da PCH
Rio de Pedras e solicita que seja trabalhada futuramente a melhoria da produção de água no alto Rio das
Velhas. Item 3. Aprovação da Memória de Reunião da 101º reunião realizada em 08/08/2018. A memória da
101ª reunião plenária foi aprovada com uma abstenção. O conselheiro Leandro Vaz justifica a ausência do
também conselheiro Willy de Oliveira, representante do IFNMG. Item 7. SIGA Rio das Velhas - Módulo de
Acompanhamento. A convidada Janis Lawren apresenta a interface do SIGA Rio das Velhas, explica seus
objetivos e apresenta um passo a passo do acesso à plataforma. O conselheiro Humberto Martins sugere que
as prefeituras possam enviar suas bases hidrológicas para enriquecer o sistema e é sugerido também, pelo
conselheiro José Procópio, que seja realizado junto aos subcomitês um curso acerca da plataforma. O
conselheiro Rodrigo Lemos propõe que seja elaborada uma cartilha direcionada aqueles que queiram
contribuir com o conteúdo do SIGA Rio das Velhas informando quais são os formatos permitidos pela
plataforma, facilitando assim o envio dos materiais. Item 5. Aprovação da Deliberação Ad referendum CBH
Rio das Velhas nº 04 de Setembro de 2018, que Aprova a alteração das condicionantes do Processo nº
6722/2018 referente à outorga da PCH Rio de Pedras da CEMIG. O coordenador da CTOC, Rodrigo Lemos
explica que o processo de outorga tem um potencial de melhorar de forma significativa a vazão defluente da
PCH Rio de Pedras e manter uma regularização de vazão para a bacia do Rio das Velhas. Explica, ainda, que o
tema foi levado inicialmente ao Subcomitê Nascentes, como previsto nos procedimentos de outorga, onde o
processo foi analisado e dado o devido encaminhamento. Informa sobre as características e capacidades
técnicas do empreendimento e explica o objetivo da deliberação que consiste na flexibilização dos valores que
podem ser defluídos do processo de outorga. Após apresentação dos detalhes técnicos do processo, o
Presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Polignano, coloca a Deliberação para votação, sendo aprovada
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pelos conselheiros presentes com uma abstenção. Item 6. Aprovação da Deliberação CBH Rio das Velhas nº
05 de Outubro de 2018, que Institui o Dia Oficial do rio das Velhas e estabelece o símbolo da Bacia
Hidrográfica do rio das Velhas. Nísio Miranda informa que o conteúdo de tal deliberação foi discutido no
âmbito da CTECOM e José Procópio complementa que é de extrema importância que o Comitê e seu rio
tenham uma identidade simbólica, sendo isso possível por meio da instituição do Dia Oficial do Rio das Velhas
e do símbolo oficial da bacia. Explica as motivações da escolha do dia 29 de Junho, bem como o uso da
imagem do peixe Dourado como símbolo. Após alterações e maiores explicações e discussões sobre o tema, o
Presidente Marcus Polignano coloca a Deliberação para aprovação, sendo aprovada por unanimidade pelos
conselheiros presentes. Item 4. Aprovação da Deliberação CBH Rio das Velhas nº 03 de maio de 2018, que
Solicita ao IGAM emissão de Declaração de Áreas de Conflito pelo uso de recursos hídricos, em virtude dos
resultados do estudo de análise de influência dos usos de recursos hídricos sobre as vazões disponíveis na
bacia hidrográfica do rio das Velhas. O coordenador da CTOC, Rodrigo Lemos, contextualiza a Deliberação e
explana sobre seus objetivos e motivações. Reforça que a declaração de área de conflito é fundamental e
importante porque ela pode permitir outros arranjos e estruturas institucionais capazes de ir ao encontro de
estruturas que o comitê já tem, como o CONVAZÃO, garantindo assim a sustentabilidade da bacia. Reforça,
ainda, que declarar o conflito não significa paralisar as atividades exercidas na região e sim reconhecer uma
situação onde a demanda é maior que a oferta de água. Ressalta que já houve uma solicitação semelhante ao
IGAM anteriormente, mas que o órgão deslegitimou a competência do Comitê para esse tipo de deliberação.
O Presidente Marcus Polignano afirma que o Comitê deve por obrigação, na existência de dados que
comprovem a necessidade, solicitar esse tipo de declaração e que para o momento é necessário pelo menos
uma avaliação do IGAM quanto ao assunto. A coordenadora da CTIL, Denise Couto, afirma que o documento
proposto não poderia configurar como uma deliberação, já que não há um comando do Comitê para que o
assunto se torne obrigatório em sua área de atuação. Reforça que a declaração não é de competência do
Comitê e sugere que o texto seja transformado em ofício ou moção, algo mais aceitável do ponto de vista
jurídico. O conselheiro Nelson Cunha informa sobre seu desconforto ao ler o documento, já que houve um
grande esforço dos usuários de água justamente para contribuir para uma melhor gestão dos recursos
hídricos na área de captação de Bela Fama. Reforça que a atuação conjunta desses usuários tem
desencadeado excelentes resultados e não consegue observar uma caracterização de conflito no alto Rio das
Velhas. O Diretor de Planejamento e Regulação do IGAM, Thiago Santana, faz apresentação contendo
situações para contribuir na discussão, sobretudo informando acerca do panorama de outorgas no Rio das
Velhas, da atualização de usos regularizados no alto Velhas, da adesão crescente de regularização no estado
entre outras informações. Diz sobre outros conflitos de uso da água no estado e das alternativas e atuações
do IGAM para minimizar tal conflito. Sobre a Deliberação, Thiago Santana acredita que deve ser questionado
o risco que o usuário pode assumir dentro do processo, a possibilidade de alteração da vazão de referência,
verificar se o comprometimento da produção de água no alto Velhas tem, de fato, ligação com a porcentagem
de cobertura vegetal, que é altíssima nessa região e adotar outros critérios de eficiência que estimulem os
usos racionais na indústria e mineração. Ressalta que os critérios do documento dever ser revistos, pois o
estabelecimento destes é de competência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e alguns não se aplicam
à caracterização do alto Velhas. Propõe que a discussão volte para a CTOC, propiciando assim um melhor
aprofundamento sobre os riscos que podem ser corridos. O conselheiro Ronald Guerra sugere que seja criado
um grupo no Comitê que amplie o trabalho do CONVAZÃO com foco nesse tema, o que ocasionaria avanços
no debate. Rodrigo Lemos afirma que a discussão voltará para a CTOC para que sejam discutidos outros
critérios como perda em saneamento e revisão dos percentuais dessas perdas. No entanto, ressalta que a
declaração de conflito inicia uma proposição de debate, sendo corroborado pelo Vice Presidente, Ênio
Resende, que atenta para o fato de que o Comitê está cumprindo seu papel de alertar e tentar se preparar
para o que pode acontecer, visto que o crescimento do uso e ocupação do solo no alto Rio das Velhas vem se
intensificando, o que pode maximizar o conflito. Após alterações sugeridas pelos conselheiros e aprovação da
Plenária, o Presidente Marcus Polignano transforma a Deliberação em Moção, que será encaminhada ao
IGAM. Item 9. Assuntos Gerais. O conselheiro Ronald Guerra convida a todos para seminário a ser realizado
no distrito de Amarantina, a partir das 13H do dia 14 de Novembro de 2018 para discussão sobre o futuro do
Rio Maracujá. Item 10. Encerramento: Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente Marcus Vinícius
Polignano encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.
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Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas
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