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ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
DAS VELHAS
Aos 13 de junho de 2005, das 13 horas e 30 minutos às 18 horas, reuniu-se o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, no Anexo do Auditório da
COPASA, à Rua Mar de Espanha, nº 525, bairro Santo Antônio, em Belo
Horizonte. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Leandro
Quadros Amorim, José Maurício Ramos, Marcelo de Deus Melo, Fídias de
Miranda, Carlos Alberto Santos Oliveira, Luíza de Marillac Camargos, Ênio
Resende de Souza, Maria Célia Passos Simões Moreira, Magda Carla Barcelos
Greco, Ronald de Carvalho Guerra, Flávia Mourão Parreira do Amaral, Celso
Constantino Marques, Cibele Cristine de Figueredo Rocha Leal, Valéria Caldas
Barbosa, Oswaldo Machado dos Santos, Célio dos Santos, Apolo Heringer
Lisboa, Sílvio França Linhares e Ivana Eva Novais de Souza. Participaram os
seguintes conselheiros suplentes: Alcione Ribeiro Mattos, Carlos Frederico
Caldeira de Abreu, Augusto César Soares dos Santos, Sérgio Teixeira, Elton
Dias Barcelos, Nivaldo Aparecido dos Santos, Guilherme Dias de Freitas, Maria
Fátima de M. Cassini L´Abbate, Júlio César Marques Soares Júnior, Flávio
Mourão Passos, Fernando Antônio Leite, Hilda de Paiva Bicalho, Maria do
Carmo Brito e Silva e Sávio Nunes Bonifácio. Participaram também: Ana
Mansoldo, Ana Maria Schmidt, Epaminondas Costa, Valdete de Souza, Dilza
Mara Dairel Rocha, Aníbal Freire, Greice Bastos, Verônica dos Reis Souza,
Luciana Soares Silva, Júnia Carmo, Carlos Magno Fernandes, Leonardo Bento,
Juliana Oliveira, Ademir Martins Bento, Eunice Rezende, Marilie Santa Bonne,
Fernando Mencarelli, Vânia Lúcia Souza Figueredo, Maria de L. Aguiar, Renato
J. Silva, Juliane Rosa Paulino, Antônio Leite Alves Radicchi, Rogério Sepúlveda,
Marcus Vinícius Polignano, Antônio Thomaz da Mata Machado, Rubens Oliveira
e Letícia Fernandes Malloy Diniz. Leitura e aprovação da ata da 28ª
reunião, realizada em 02 de maio de 2005. Aprovou-se a ata da reunião
anterior com 17 votos a favor e 3 abstenções, com as solicitações de algumas
correções de ortografia e com o pedido de Célio dos Santos que constasse na
ata a aprovação da criação da associação que será equiparada à agência de
bacia, para a gestão da bacia do rio das Velhas. Ressaltou a importância da
paridade da representação da sociedade civil e dos usuários. Após a aprovação
da ata, Apolo Heringer Lisboa, Presidente do Comitê, sugeriu que a conselheira
Maria do Carmo Brito e Silva elaborasse a ata da reunião, substituindo o
Secretário Valter Vilela. A sugestão foi aprovada por unanimidade.
Apresentação sobre o projeto Reuso de Água. A reunião teve continuidade
com a apresentação do Projeto de “Reuso de Água”, de Rubens Oliveira, que
mostrou em slides como as empresas podem reutilizar a mesma água a partir
de procedimentos que garantam a sua qualidade. Na apresentação, Rubens
sugeriu que empresas com concessão de outorgas invistam na construção de
ETES nos municípios em que atuam, com a condicionante de ficarem com
crédito no pagamento pelo uso da água. Após a apresentação, o Professor
Apolo deu prosseguimento à reunião com a distribuição da Declaração de
Princípios do CBHVelhas. O professor Apolo informou em seguida que foram
impressos os exemplares do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia
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Hidrográfica do Rio das Velhas mediante apoio financeiro do Ministério da
Agricultura. Perguntou aos conselheiros se era preferível entregar os
exemplares para a próxima gestão do Comitê, visto que esta já está
terminando. Após o pronunciamento de alguns conselheiros houve consenso
em que a gestão atual, por ter elaborado e aprovado o Plano Diretor, receba os
exemplares confeccionados e que a próxima viabilize uma nova edição. Apolo
convidou e pediu a todos que participem e divulguem evento a ocorrer no
próximo dia 15 de junho, às 15horas, no Palácio das Artes, quando haverá a
abertura de reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, com
a participação dos governadores de Minas Gerais, Bahia e Sergipe, além de
muitos deputados estaduais e federais e prefeitos da bacia. Disse que haverá o
pronunciamento dos governadores e, também, grande manifestação dos
parlamentares e da sociedade civil contra a transposição e a favor da
revitalização do rio São Francisco. Apolo fez questão de sublinhar a
importância da sociedade civil e dos Comitês de Bacia, principalmente em
Minas Gerais e na Bahia, neste processo de oposição à transposição, e que o
segmento dos usuários teve pouca participação no movimento. Convidou
representantes das instituições presentes para mobilizarem seus funcionários,
como a EMATER, IGAM, mineradoras e Secretarias a participarem do ato
público que acontecerá antes do evento, a partir das 13h, partindo da Praça
Afonso Arinos em caminhada até o Palácio das Artes, com faixas, bandeiras e
música. O ato foi denominado como “A Hora da Virada”. Luiza de Marillac pediu
que fosse registrada em ata a necessidade de promover uma divulgação do
Plano Diretor. Informou que o Plano foi apresentado na reunião do Subcomitê
do Rio Itabirito e que a reunião foi bastante proveitosa. Comentou, ainda,
sobre a necessidade de se formar um pequeno grupo de técnicos para ajudar
na tarefa de divulgação do Plano; informou que a assinatura do Termo de
Cooperação Técnica visando ao alcance da Meta 2010, a ser celebrado entre
COPASA, Município de Belo Horizonte, Município de Contagem, IGAM e SEMAD
estava programada para o dia 09 de junho próximo passado, ocasião em que
foram assinados o decreto sobre a cobrança pelo uso da água e outros atos
importantes para a questão ambiental em Minas Gerais, com a presença do
Governador Aécio Neves. Entretanto, o Secretário de Estado de Meio Ambiente
José Carlos Carvalho, avaliou que seria importante agendar nova data para
colocar a Meta 2010 em destaque; pediu que a Diretoria do CBHVELHAS
articulasse a viabilização da assinatura de novos Termos de Cooperação
Técnica: o primeiro, com o objetivo de viabilizar a navegação turística no rio
das Velhas, a ser celebrado entre Secretaria de Obras Públicas, Ministério dos
Transportes, SEMAD, IGAM; o segundo, com os municípios que foram
identificados no Plano Diretor de Recursos Hídricos da bacia do rio Velhas como
prioritários para viabilizar o tratamento de esgotos. Sugeriu ainda que a
Câmara Técnica de Outorgas e Cobrança comece a fazer reuniões sistemáticas
com o objetivo de aprofundar os estudos sobre disponibilidade e demanda do
Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Velhas. Augusto César
informou que a SEMAD tem um recurso de R$ 1.200.000,00 para serem
distribuídos entre os Comitês de Bacia Hidrográfica em Minas Gerais, inclusive
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para os que ainda não se constituíram. Afirmou que os Comitês ainda estão
muito desorganizados por falta de recursos, lembrando que, às vezes, seus
membros, representantes da sociedade civil, não participam das reuniões por
falta de recursos. Perguntou ainda quando e como esses recursos chegarão ao
CBH Velhas. Apolo respondeu que os recursos não podem ser entregues ao
Comitê, ficando disponíveis no IGAM. Sugeriu que o assunto seja discutido pela
Diretoria do Comitê. Alcione disse que em entrevista à imprensa, o Presidente
Nacional do PT, José Genoíno, declarou que quem está se posicionando contra
o projeto de transposição do rio São Francisco está desinformado ou mal
intencionado. A conselheira lembrou que o rio São Francisco está contaminado
por metais pesados na região de Pirapora e que na bacia do rio Verde Grande,
afluente do rio São Francisco, falta água para a execução de projetos já
elaborados. Apolo informou que foi procurado pelo Prefeito de Vespasiano e
que este se colocou inteiramente a favor da gestão dos recursos hídricos e
totalmente contra canalizações, citando, inclusive, que a gestão do município
depende da gestão do ribeirão da Mata. Fernando Antônio Leite lembrou que
os Comitês de Bacias Hidrográficas não estão se manifestando contra
canalizações e acha necessário que isto seja trabalhado pelos Comitês. Apolo
afirmou que o CBH Velhas poderia elaborar um documento sobre esse assunto
para ser aprovado na próxima reunião. E ainda que a FEAM já está estudando
a criação de atos normativos que impeçam canalizações e que ele faz parte da
comissão que está à frente desta tarefa. Célio dos Santos informou que está
sendo elaborado o Plano Diretor de Itabirito e que ele está muito satisfeito por
ter sido convidado para participar da elaboração do plano de revitalização do
rio Itabirito. Apolo disse que este é um dos resultados do Plano Diretor da
Bacia do Rio das Velhas e que, inclusive, alguns moradores da bacia do rio
Vermelho estão se organizando para a formação de um subcomitê, e estão
presentes na reunião de hoje. Anunciou também a presença de Aníbal Freire,
membro do subcomitê Paraúna, e de Lairson, Secretário de Meio Ambiente de
Sete Lagoas. Apresentação sobre o projeto de implantação do
pavimento PAVIECO no Município de Nova Lima. Antes da apresentação
de Flávio, o Prefeito de Nova Lima, Carlos Rodrigues, pediu a palavra e se
manifestou apoiando o projeto integralmente o projeto PAVIECO, e disse que
ele causará o desassoreamento das bacias em que os rejeitos estão contidos.
Ressaltou que a Prefeitura de Nova Lima, por sua Secretaria de Meio Ambiente,
apóia o projeto e que este obteve apoio da FEAM e da SEMAD. Flávio Passos
apresentou o projeto de implantação do pavimento PAVIECO no Município de
Nova Lima. O pavimento é feito com rejeitos de mineração, que são reciclados
e transformados em um pavimento resistente e barato, visto que a matériaprima deixa de degradar o ambiente depois de retirada do fundo de rios e
córregos. Flávio afirmou que o projeto foi elaborado no decorrer de muitos
anos. Afirmou que depois de muito estudo a proposta foi construída aos poucos
com a participação de ONGS e Conselhos de Meio Ambiente. Com a intenção
de desassorear cursos d’água, criou um pavimento em formato de peixe,
formato este que justifica o nome do Projeto: Bacia Viva. No projeto, ONGS
organizam-se voluntariamente para a gestão da bacia e a cidadania é o fator

3

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO DAS VELHAS
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

em evidência, não existindo obrigatoriedade para o uso do pavimento. Ele é
usado em situações pontuais, principalmente em nascentes em que se percebe
redução no volume de água, como os córregos Macacos e da Alegria. Flávio
Passos prestou esclarecimentos adicionais sobre o projeto de acordo com as
dúvidas dos conselheiros. Alcione Mattos sugeriu que ele se informe com a
equipe de biomonitoramento do Projeto Manuelzão, que atua na bacia do rio
das Velhas, para a análise da qualidade da água onde estiver atuando, para
certificar-se de que não existe nenhum risco de o material usado para a
confecção do pavimento estar contaminado. Apolo sugeriu a Alcione que faça
um resumo do que sugere ao Flávio e passe para o Comitê encaminhá-lo, pois
considera que, nesse caso, a areia usada na construção civil também deve
estar contaminada. Flávio afirmou que o projeto é usado onde existe
mineração de ferro e que o objetivo é desassorear e revitalizar a bacia para a
volta do peixe, e que Dr. Paulo Teodoro, Diretor Geral do IGAM, já se
prontificou a ajudar no que for necessário para a viabilização do projeto. Apolo
convidou os presentes para a cerimônia de concessão do Título de Cidadã
Honorária de Belo Horizonte à conselheira Ivana, no dia 22 de junho, no
Palácio Euclides Bicalho, à Avenida dos Andradas, nº 100, em Belo Horizonte,
às 20h. Lembrou que além de membro do Comitê e protetora das nascentes do
ribeirão Arrudas, ela é exemplo de luta, coragem e determinação para todos
nós. Apresentação sobre o processo de renovação dos membros do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Valdete de Souza, do
IGAM, iniciou a apresentação da minuta de edital do processo de renovação
dos membros do CBH Velhas. O edital foi elaborado pelo IGAM e pela Comissão
Eleitoral, composta por membros do CBH Velhas, e será publicado no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, depois de aprovado pelo Comitê. Lembrou
ainda que a Comissão é constituída por um membro de cada segmento e que
restava ao Comitê escolher um representante do Poder Público Municipal. O
edital foi aprovado a partir de questionamentos e sugestões dos conselheiros,
com o seguinte calendário: inscrições - de 20 de junho a 20 de julho;
divulgação dos habilitados – vinte e dois de julho; prazo para impugnações e
recursos – 25 a 29 de julho; julgamento dos recursos e divulgação final dos
habilitados – 03 de agosto; plenárias – 10 e 11 de julho, sendo as reuniões do
segmento Poder Público Municipal e do Poder Público Estadual marcadas para o
dia 10 e as reuniões dos segmentos usuários e sociedade civil marcadas para o
dia 11 de julho. O mandato da atual gestão Comitê será prorrogado até o dia
trinta de setembro. Apolo sugeriu que seja feita a divulgação do edital em toda
a bacia por meio, por exemplo, da Rede Minas, Rádio Inconfidência, outras
rádios, além do Diário Oficial. Lembrou que o tempo está exíguo para as
inscrições. Ronald sugeriu que o Comitê crie uma comissão para a divulgação
do edital e que o IGAM fique com a responsabilidade da divulgação oficial.
Apolo lembrou que o CBH Velhas tem sede na Rua Santa Catarina, nº 1627,
fone: 31.3292 5991, onde Nancy Souto encontra-se disponível para ajudar no
processo de mobilização para a eleição. Ficou criada, então, pelo Comitê a
comissão executiva, que ajudará na mobilização da bacia para a eleição dos
novos membros e trabalhará integrada à Comissão Eleitoral, com os seguintes
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representantes: Projeto Manuelzão, Prefeitura de Caeté, Ruralminas, IGAM e
Nancy Souto. Valéria Caldas sugeriu que as entidades que já participam do
Comitê apresentem ao IGAM apenas a ficha de inscrição, o que foi aprovado
pelo Comitê. Ênio disponibilizou os serviços dos escritórios da EMATER na bacia
para ajudar na mobilização e sugeriu, também, que sejam enviados para os
membros do Comitê um texto informativo e a ficha de inscrição para que
possam trabalhar na divulgação. Marcelo de Deus afirmou que a CEMIG poderá
fazer a divulgação da eleição na conta de luz, e que a TV CEMIG também
poderá ajudar elaborando uma matéria sobre o assunto. Flávia Mourão afirmou
que a Prefeitura de Belo Horizonte poderá ajudar na divulgação junto às ONGS.
Carlos Alberto questionou como agir com relação às dificuldades encontradas
pelos agricultores que não têm outorga. Valdete esclareceu que a Declaração
de Uso dos Recursos Hídricos não se aplica à bacia do rio das Velhas, pois não
houve processo de cadastramento. Discussão e aprovação da minuta de
Estatuto da APGVELHAS. Letícia Fernandes apresentou algumas
considerações sobre a minuta de Estatuto da Associação Pró-Gestão das Águas
da bacia hidrográfica do rio das Velhas. O Plenário deliberou sobre a alteração
do nome da associação, que passará a ser designada como Associação PróGestão da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Ênio Resende questionou a
redação do art. 3º, inciso I da minuta, observando que a associação deverá
apoiar técnica, operacional e administrativamente o Comitê, e não os usuários
de água e outras associações. Em decorrência do grande número de sugestões
de alteração da minuta e do horário, o Plenário deliberou que aqueles que
tivessem sugestões relativas à minuta encaminhassem as mesmas por escrito
a Letícia, do Projeto Manuelzão, ou a Nancy, até o dia 20 de junho. O Plenário
deliberou, ainda, que será realizada uma reunião extraordinária no dia 30 de
junho, quando será dada continuidade à discussão sobre a minuta de Estatuto
da APGVelhas. Apolo solicitou que os conselheiros se esforcem para chegar à
próxima reunião pontualmente. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
Apolo encerrou a reunião às 18 horas, da qual lavrada a presente ata.

5

