ATA DE REUNIÃO DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA CBH RIO DAS VELHAS
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2020
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Aos três dias do mês de agosto de 2020, às 14 horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Rio das Velhas, por meio de videoconferência com transmissão ao
vivo no canal Reuniões. CBH Rio das Velhas no Youtube, para participarem da 108ª Plenária Ordinária do CBH
Rio das Velhas. Participaram os seguintes conselheiros titulares gestão 2017-2021: Ênio Resende de Souza,
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-MG; Fúlvio Rodriguez Simão, Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Michael Jacks de Assunção, Instituto Mineiro de Gestão das Águas –
IGAM; Leandro Vaz Pereira, Consórcio Regional de Saneamento Básico Central de Minas – CORESAB; 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; Nádja
Murta Apolinário, Prefeitura Municipal de Ouro Preto; 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; Carlos Alberto
Santos Oliveira, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais – FAEMG; 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; José Procópio de Castro, Associação de Desenvolvimento de Artes e
Ofícios – ADAO; Ademir Martins Bento, Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de Caeté – MACACA; Sérgio
Gustavo Resende Leal, Fórum Nacional da Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas – FONASC CBH e
Marcus Vinícius Polignano, Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas. Participaram os seguintes conselheiros
suplentes gestão 2017-2021: Rosa Maria Cruz Laender Costa, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM (no
exercício da titularidade); Rodrigo Martins Silva, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável SEMAD (no exercício da titularidade); Sandra Pereira Silva, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais – IEPHA (no exercício da titularidade); Eustáquio Pinheiro da Silva, Prefeitura
Municipal de Lassance (no exercício da titularidade); Maria Mércia Rodrigues, Prefeitura Municipal de Baldim;
Eric Alves Machado, Prefeitura Municipal de Contagem; Filipe Leão Morgan da Costa, Instituto Brasileiro de
Mineração – IBRAM; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo, VALE S.A.; Tarcísio de Paula Cardoso, Associação
Comunitária dos Chacareiros do Maravilha – ACOMCHAMA; Cecília Rute de Andrade Silva, Movimento
CONVIVERDE; Ronald de Carvalho Guerra, Associação dos Doceiros e Agricultores Familiares de São Bartolomeu
– ADAF; Regina Célia Fernandes Faria, Associação para a Proteção Ambiental do vale do Mutuca – PROMOTUCA
e Maria Luísa Lélis Moreira, Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu – COMUPRA. Participaram
também: Izabel Nogueira, Danielli Latini, Euclides Dayvid, Élio Domingos e Derza Nogueira, Equipe de
Mobilização do CBH Rio das Velhas; Ohany Ferreira, Thiago Campos, Rúbia Mansur e Célia Froes, Agência Peixe
Vivo - APV; Rafael Gontijo, URGA/IGAM; Rodrigo Angelis e Luiz Guilherme, Comunicação CBH Rio das Velhas. O
Presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano, após constatar o quórum agradece a presença de
todos e apresenta a pauta: Item 1. Abertura, orientações gerais e verificação de quórum. Item 2. Aprovação da
minuta da ata da 107° Reunião Ordinária do CBH Rio das Velhas. Item 3. Informes. Item 4. DELIBERAÇÃO CBH
RIO DAS VELHAS AD REFERENDUM DO PLENÁRIO nº 02, de 30 de março de 2020 “Aprova a criação da
Comissão Eleitoral para renovação da Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – mandato
2020-2022” e Edital de Eleição da Diretoria 2020/2022. Item 5. Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que
“Defere o Processo de Outorga n° 67708/2019 – Canalização/retificação de curso d’água para implantação de
pilha de estéril. Requerente: GERDAU AÇOMINAS S/A”. Item 6. Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que
“Aprova a atualização monetária dos Preços Públicos Unitários (PPU) praticados na metodologia de cobrança
pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas”. Item 7. Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO
DAS VELHAS que “Manifesta pela manutenção do Contrato de Gestão – CG nº 03/2017 de 31 de dezembro de
2017, para vigência até 31 de dezembro de 2022”. Item 8. Minuta DELIBERAÇÃO CBH RIO DAS VELHAS que
“Aprova o reenquadramento de despesas de custeio (7,5%) do Contrato de Gestão 003/IGAM/2017”. Item 9.
Relato GACG – Aprovação dos relatórios de atividades do GACG 2018 e 2019 e indicadores de Projetos
Hidroambientais. Item 10. Assuntos gerais e encerramento. Na sequência, Ohany Vasconcelos faz a leitura de
orientações básicas, visando ao bom andamento da reunião virtual e realiza chamada nominal para
confirmação de presença. Item 2. Aprovação minuta ata 107ª Reunião ordinária. O secretário do CBH Rio das
Velhas, Renato Constâncio, coloca a ata para aprovação, sendo a mesma aprovada, após votação nominal, com
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alterações solicitadas pelo próprio secretário e por Leandro Vaz. Item 3. Informes. (a) O Presidente do Comitê,
Marcus Vinícius Polignano, contextualiza sobre o conflito pelo uso da água na sub-bacia hidrográfica do
Ribeirão Ribeiro Bonito que teve início em 2007 e continuou mesmo após a formalização da outorga coletiva.
Informa que o CBH Rio das Velhas reuniu o grupo envolvido no conflito e coordenou a formalização de um
acordo que prevê uma série de medidas visando, dentre outras coisas, o uso mais racional da água e a redução
de retirada de água em períodos críticos de vazão. Completa dizendo que a equipe de mobilização e educação
ambiental do CBH Rio das Velhas finalizou a formatação do Pacto pelas Águas que será assinado por todos.
Finaliza ressaltando que esse é um bom exemplo do desempenho incisivo do Comitê em situações de conflito.
Derza Nogueira diz que inicialmente foi prevista a formalização do pacto com um grande encontro, entretanto
devido à pandemia as assinaturas serão colhidas de forma digital. (b) Na sequência, Valter Vilela faz a leitura do
ofício 34-2020 elaborado pelo GT de Barragens, grupo criado com o objetivo de acompanhar a situação da
estabilidade física das barragens de rejeito de minérios construídas no território da bacia hidrográfica do rio das
Velhas. Informa que o ofício foi enviado para o Dr. Francisco Generoso, Coordenador Regional das Promotorias
de Justiça do Meio Ambiente das Bacias dos Rios das Velhas e Paraopeba; Dr. Jânio Alves Leite, Gerente
Regional da Agência Nacional de Mineração em Minas Gerais - ANM; Dr. Germano Luiz Gomes Vieira,
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e Dr. João Carlos Gontijo de Amorim,
Superintendente Regional do Trabalho no Estado de Minas Gerais, informando que nenhuma atividade tem
sido feita para melhorar a segurança das barragens e solicitando resposta propositiva quanto à segurança das
mesmas no Alto Rio das Velhas, especialmente as que se encontram no nível 3. Diz que o grupo recebeu
retorno de todos, exceto da SEMAD. Conclui dizendo a ANM, através do ofício 319-2020, determinou que a
VALE S.A inicie imediatamente atividades de inspeção, monitoramento, correção de anomalias e manutenção
nas barragens, observando todos os critérios de segurança. Com a palavra, Luiz Cláudio Figueiredo diz que a
VALE vem realizando ações para melhorar a segurança das barragens e que será formalizado documento oficial
com retorno ao GT oportunamente. Em seguida, Carlos Alberto Oliveira solicita que os documentos produzidos
e recebidos pelo GT sejam compartilhados com o Plenário. (c) Na sequência, os representantes da Tanto
Expresso, empresa de comunicação do comitê, Rodrigo Angelis e Luiz Guilherme, apresentam a campanha de
comunicação do CBH Rio das Velhas ano de 2020, com o tema A Cidade e as Águas. Demonstram também as
estratégias que vêm sendo adotadas para sua implementação, adequadas a realidade do isolamento social.
Item 4. Ato contínuo, o presidente do CBH Rio das Velhas apresenta a DN ad referendum do plenário nº 02, de
30 de março de 2020 que aprova a criação da Comissão Eleitoral para renovação da Diretoria do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas – mandato 2020-2022. Inicia explicando que com a aprovação do novo
regimento dos comitês de bacia, a cada dois anos deve ser realizada eleição para renovação da diretoria dos
comitês. Explica que a comissão foi criada observando as regras e prazos dispostos na DN do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos - CERH-MG nº 52 e no Regimento Interno do CBH Rio das Velhas. Em seguida, Ohany
Vasconcelos apresenta rapidamente o Edital de Eleição da Diretoria 2020/2022, e após esclarecimentos sobre o
documento a DN 02/2020 é referendada por votação nominal. Item 5. Na sequência, a palavra é franqueada
para Heloísa Cavallieri que realiza uma apresentação sobre o Processo de Outorga n° 67708/2019 –
Canalização/retificação de curso d’água para implantação de pilha de estéril, cujo requerente é a GERDAU
AÇOMINAS S/A. Inicia justificando a ausência do coordenador da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança –
CTOC do CBH Rio das Velhas. Informa que o curso d’água em questão é o Córrego Estreito, localizado no
município de Itabirito. Diz que a Mina Várzea do Lopes encontra-se licenciada ambientalmente e em operação
para a explotação de minério de ferro e que o material estéril proveniente da lavra da mina é atualmente
depositado na pilha de estéril PDE-01, localizada a sudeste da cava. Explica as fases do licenciamento e fala que
o empreendimento encontra-se na fase 2. Completa dizendo que a Superintendência de Projetos Prioritários SUPPRI considerou satisfatórios os estudos apresentados e foi favorável ao deferimento, na modalidade
autorização, da solicitação de outorga. Diz ainda que após reunião e visita de campo, a Agência Peixe Vivo
emitiu seu parecer técnico recomendando o deferimento do requerimento de outorga. Finalmente, fala que a
CTOC também se posicionou pelo deferimento do processo com a inclusão da condicionante que a GERDAU
deve implementar programa para recuperação ambiental de 14 nascentes inseridas na bacia hidrográfica do rio
Itabirito, garantindo a manutenção das características naturais, ambientais e hidrológicas das mesmas, pelo
período de atividade do empreendimento, apresentando anualmente ao Subcomitê de Bacia Hidrográfica SCBH do Rio Itabirito relatório técnico e fotográfico das ações realizadas. Ressalta que a condicionante foi
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discutida e aceita pelo empreendedor. Com a palavra, Wagner Costa alerta que há uma limitação legal na
possibilidade de inclusão de condicionante e sugere que seja incluída apenas recomendação ao processo.
Tarcísio Cardoso comenta que a GERDAU ainda não apresentou a comprovação do cumprimento das
condicionantes da primeira fase do processo de licenciamento e Filipe Morgan responde que as condicionantes
já foram atendidas e que se preciso será feita uma apresentação formal em reunião da CTOC. Após debate, a
minuta da DN que defere o Processo de Outorga n° 67708/2019 é aprovada, por votação nominal, e o termo
condicionante foi substituído pelo termo recomendação, ressaltando no texto da DN que houve compromisso
do empreendedor em atender a recomendação do Comitê. Item 6. Em seguida, Marcus Polignano fala da
necessidade de atualização monetária dos Preços Públicos Unitários – PPU praticados na metodologia de
cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas. Ressalta que desde a
implantação da cobrança não houve nenhum tipo de correção monetária, gerando a consequente
desvalorização do PPU ao longo do tempo e comprometendo a realização de ações para melhoria da bacia,
além da sustentabilidade da Agência Peixe Vivo. Passa, em seguida, a palavra para Thiago Campo, gerente de
projetos da Agência Peixe Vivo que informa que na última reunião Plenária do CBH rio das Velhas foi criado um
grupo para pensar em uma nova metodologia de cobrança pelo uso das águas. Entretanto, explica que com a
publicação do decreto estadual 47.860, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH ficou responsável por
estabelecer, no prazo de um ano, as diretrizes gerais para a realização da cobrança em todo o Estado. Nesse
sentido, o grupo optou por não trabalhar em uma nova metodologia de cobrança e propor a atualização
monetária dos valores dos PPUs em 83%, representando a inflação acumulada do período de março de 2009
até março de 2020. Informa que o processo será realizado em dois momentos para diminuir o impacto e
aumentar a capacidade de absorção dos usuários cobrados. Valter Vilela solicita que conste no texto da
Deliberação a informação que a proposta de atualização do PPU apresentada pelo GT foi referendada em
reunião da CTOC do CBH Rio das Velhas. Luiz Cláudio Figueiredo comenta o reajuste do PPU vai elevar a
arrecadação, mas destaca que a discussão mais urgente é a falta de repasse dos recursos da cobrança. Célia
Froes, diretora geral da Agência Peixe Vivo, fala da necessidade de atualização do cadastro de usuários
pagadores pelo IGAM, destacando que o número de usuários cobrados é o mesmo desde 2010. Após debate, a
Minuta da DN que aprova a atualização monetária dos PPUs praticados na metodologia de cobrança pelo uso
de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio das Velhas foi aprovada por votação nominal. Item 7. O
presidente do CBH Rio das Velhas passa a palavra para a Diretora Geral da Agência Peixe Vivo que explica que o
Contrato de Gestão 03/IGAM/2017 possui vigência até dezembro de 2020 e que cabe ao Comitê aprovar a
manutenção do mesmo até 31 de dezembro de 2022 ou indicar nova entidade ao CERH para ser equiparada a
Agência de Bacia Hidrográfica. Informa que a APV já se manifestou favorável ao aditamento por meio de
Resolução ad referendum do Conselho de Administração. Com a palavra, Ohany Vasconcelos conduz a votação
nominal e a DN que manifesta pela manutenção do Contrato de Gestão nº 03/2017 para vigência até 31 de
dezembro de 2022 é aprovada. Item 8. Na sequência, o presidente Marcus Polignano explica que a DN que
aprovaria o reenquadramento de despesas de custeio não se aplica mais e não será necessário realizar a
votação. Diz que como não havia sido feito nenhum repasse de recursos, o saldo em conta para pagamento de
despesas de custeio estava praticamente zerado e seria necessário utilizar o recurso de investimento para
pagamento de despesas de custeio. Entretanto, o recurso de custeio que estava contingenciado foi repassado
pelo IGAM, garantindo o pagamento das despesas da APV até dezembro de 2020. Com a palavra, Célia Froes
faz uma apresentação sobre a situação financeira de custeio e investimento do CG 03/IGAM/2017. Informa que
o valor de investimento contingenciado pelo Estado é aproximadamente 12 milhões de reais e o saldo bancário
em conta é cerca de 32 milhões de reais. O desembolso em investimento do ano de 2020 está estimado em
seis milhões e meio de reais, considerando projetos já contratados e a contratar. Até junho de 2020 houve o
desembolso de 3 milhões de reais e se considerado o valor comprometido (em licitação e planejado) serão
gastos 23 milhões de reais até 2021. Célia Froes ressalta a importância dos repasses dos recursos
contingenciados para não comprometer a execução de novos projetos. No momento existem 12 projetos em
andamento e outros 29 previstos para ocorrerem até 2021. Continua informando que o saldo atual da conta de
custeio é cerca de 700 mil reais e que a projeção de gasto até dezembro de 2020 é 500 mil reais. Destaca a
necessidade de virar o ano com saldo positivo para quitar as despesas de custeio até recebimento de novo
repasse. Item 9. O presidente do CBH Rio das Velhas pede que a aprovação dos relatórios de atividades do
GACG 2018 e 2019 e a apresentação sobre indicadores de Projetos Hidroambientais sejam tratados na próxima
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reunião plenária, dado ao avançar da hora. O coordenador do GACG, Eric Machado, se manifesta favorável à
discussão em outra oportunidade. Item 10. Assuntos gerais e encerramento. Com a palavra, José de Castro
Procópio destaca a importância da capacitação dos conselheiros para as reuniões virtuais e relata um caso em
que a justiça não reconheceu uma audiência pública realizada via Facebook, por considerar que a mesma não
permitiu participação virtual em tempo real. Diz ainda que as audiências públicas dos Conselhos Estaduais
estão acontecendo nesse mesmo formato e que qualquer pessoa pode questionar a validade das reuniões. Na
sequência, Marcus Polignano informa que tomou conhecimento em uma reunião da Câmara Técnica
Institucional e Legal – CTIL do CERH de uma proposta de revogação da DN CERH 06/2002 que estabelece as
Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais. Ressalta que o Fórum
Mineiro de Comitês já se manifestou contra a revogação dessa DN e pede que todos os membros também
contrários a revogação apoiem assinando um manifesto do Comitê que será encaminhado posteriormente.
Com a palavra, Ronald Guerra diz que a Câmara Técnica de Planejamento, Projetos e Controle – CTPC do CBH
Rio das Velhas vem se reunindo virtualmente para tratar de vários assuntos, incluindo a proposta do PAP e a
realização de um seminário virtual sobre saneamento rural. Na sequência, Thiago Campos comenta sobre a
audiência pública virtual do prognóstico do plano municipal de saneamento básico de Jequitibá. Diz a realização
da audiência de forma virtual foi um piloto e que todos os cuidados foram tomados para propiciar a
participação massiva dos interessados. Ressalta que o público da audiência virtual superou a média dos
encontros presenciais e que a participação via chat foi intensa. Entende que o resultado foi satisfatório e que
será possível replicar o modelo em outras regiões para não paralisar os trabalhos. Não havendo mais assuntos a
tratar, o Presidente Marcus Vinícius Polignano encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.

Marcus Vinícius Polignano
Presidente do CBH Rio das Velhas
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