Ofício CBH Rio das Velhas nº 97/2021

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021.
À
Sra. Célia Maria Brandão Fróes
Diretora Geral da Agência Peixe Vivo

Ref.: Encerramento do processo de seleção de microbacias prioritárias para implementação
do Programa de Conservação e Produção e Água em Microbacias da Bacia Hidrográfica do Rio
das Velhas.
Senhora Diretora,

Por considerar que a primeira etapa do Programa de Conservação e Produção e Água na Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas se deu em conformidade com as premissas do Ofício Circular
03/2021- CBH Rio das Velhas solicitamos a publicitação dos resultados do processo de aplicação
de critérios de seleção e do processo de estabelecimento do ranking das microbacias
prioritárias.

Considerando que todas as microbacias atenderam as premissas do referido oficio, o
movimento participativo do subcomitê em prol da melhoria hídrica, assim como, o
reconhecimento da necessidade de ações de conservação de água em todas as microbacias
participantes por este colegiado, solicitamos que todas as demandas sejam classificadas a fim
de iniciar a primeira etapa do programa nas prioritárias, respeitando-se a disponibilidade
financeira dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio
das Velhas.

Fica encaminhada a continuidade da implementação do referido programa nas microbacias
selecionadas. Portanto, a Agência Peixe Vivo deverá viabilizar as próximas etapas necessárias
para a implementação do programa nas microbacias prioritárias indicadas pelos respectivos
subcomitês a partir da aplicação dos recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas.

O resultado decorrente da primeira etapa do Programa, que tratou do recebimento de
manifestações de interesse e o procedimento de análise e de participação por meio de oficinas
setoriais deverão ser relatados pela Agência Peixe Vivo para fins de prestação de contas na
próxima reunião da diretoria e na plenária do CBH do Rio das Velhas.

Atenciosamente,

Poliana Aparecida Valgas de Carvalho
Presidente do CBH rio das Velhas

