ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA CBH RIO DAS VELHAS
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2017
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Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro de 2017, das 13h30 às 17h00, reuniu-se ordinariamente o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), no Auditório da FAEMG, Avenida Carandaí, 1.115, 5º andar,
Funcionários, Belo Horizonte/MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Clarissa Bastos Dantas - IGAM; Inês
Tourinho Teixeira - SEE; Ênio Resende de Souza - EMATER; Weber Coutinho - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
Nadja Murta Apolinário - Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Rodrigo Hott Pimenta - Prefeitura Municipal de Ribeirão
das Neves; Nelson Cunha Guimarães - Copasa; Wagner Soares Costa - FIEMG; Alisson Frederico Medeiros de Oliveira IBRAM; Renato Junio Constâncio - CEMIG; Carlos Alberto Santos Oliveira - FAEMG; Gesner Ferreira Belisário Junior Associação dos Municípios do Circuito da Serra do Cipó - AMPASC; Simone Alvarenga Borja - Arca Amaserra; Valter Vilela
Cunha - ABES; José de Castro Procópio - ADAO; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA; Participaram os seguintes
conselheiros suplentes: Eduardo Nascimento - FETAEMG; Maria Tereza Viana de Freitas Corujo - 4 Cantos do Mundo;
Mayara Cristina Lima - SEAPA; Renato Coutinho Siqueira - IMA; Nisio Miguel Torres de Miranda - Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - ARMBH; Alfredo Ferreira Costa Filho - Prefeitura
Municipal de Santana do Riacho; Maria Mércia Rodrigues - Prefeitura Municipal de Baldim; Justificaram ausência os
seguintes conselheiros: Daniel dos Santos Gonçalves - SEMAD; Matheus Valle de Carvalho e Oliveira - ARSAE; Luiz
Augusto Aguiar Ferreira - Glaycon de Brito Cordeiro - Copasa; Lidiany Almeida Pessoa Fonseca - SAAE Caeté; Wagner José
Silva Melillo - SAAE Itabirito; Luiz Cláudio de Castro Figueiredo - Vale S.A; Magno Pereira Marques - Associação do
Circuito Turístico das Grutas; José Maria dos Santos - SINDAGUA; Francisco de Assis de Oliveira - Prometa; Itamar de
Paula Santos - COMUPRA. Participaram também: Luciano Vasconcelos Trindade - SEAPA; Heloísa França - SAAE Itabirito;
Alfredo Correa, Andrei Olak, Janis Lawren da Costa, Raphael, Fernanda Rezende - K2 Sistemas; Frederico Carneiro Prefeitura Municipal de Ouro Preto; Erick Wagner - Projeto Manuelzão; Luiz Alberto Diniz - Águas do Futuro; Thierry Davy
- Banco Mundial; Isabella C. Carvalho - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa; Renata S. Dutra - Prefeitura de Nova Lima,
Flávio Elói - Prefeitura de Nova Lima; João Carlos Melo - IBRAM; Yasmin Maia Maciel - Prefeitura Municipal de
Jaboticatubas; Geraldo Marques - Prefeitura de Jaboticatubas; Gefferson Silva - SCBH Carste; Élio Domingos Neto,
Guilherme C. Peron; Derza Nogueira, Izabel Nogueira, Amanda Paixão, Jeam Alcântara, Luciana Gomes, Paulo César da
Silva, Diogo de Carvalho Oliveira - Equipe de mobilização FUNDEP; Ohana Padilha; Luiza Baggio, Marcelo Silveira, Geórgia
Caetano - Comunicação CBH Rio das Velhas; Alberto Simon, Ana Cristina da Silveira, Amanda de Amorim Alves, Thiago
Campos, Patrícia Sena - Agência Peixe Vivo. Após a recepção, credenciamento e verificação de quórum, o Vice Presidente
do CBH Rio das Velhas, Sr. Ênio Resende - EMATER realiza a abertura da reunião, agradece a presença de todos, informa
que o Presidente do CBH Rio das Velhas, Marcus Vinícius Polignano encontra-se de férias e em seguida apresenta a
pauta: Informes: Processo Eleitoral do CBH Rio das Velhas; Treinamento para a elaboração de demandas para o
chamamento público 2017; 3º seminário de Revitalização de Rios; 8º Fórum Mundial das Águas; Meta de Revitalização
do Rio das Velhas; Regimento Interno do CBH Rio das Velhas; Disponibilização de diárias de viagens para conselheiros
dos Subcomitês; Renovação do Contrato de Gestão; Situação do Programa de Revitalização da Bacia do Rio São
Francisco. Aprovação da ata da 93º reunião realizada em 20/12/2016; Apresentações: Prestação de contas da
execução do contrato de gestão no ano de 2016: Agência Peixe Vivo; Plataforma SIGA Rio das Velhas: K2 Sistemas e
Projetos Ltda. Apresentação dos Subcomitês: SCBH Ribeirão da Mata e SCBH Carste. Assuntos gerais e
encaminhamentos. O Sr. Ênio Resende solicita inversão de pauta e a aprovação da 93º reunião é discutida
primeiramente. Aprovação da ata da 93º reunião realizada em 20/12/2016: O Sr. Tarcísio recomenda a utilização de
aspas acrescidas nas falas. A ata foi aprovada com duas abstenções. Informes: Processo Eleitoral do CBH Rio das Velhas:
O Sr. Ênio Resende informa que o IGAM juntamente com os Comitês de Bacia do Estado, incluindo o CBH Rio das Velhas,
iniciará o processo eleitoral de renovação dos membros dos Comitês. Explica que em 2016 houve a aprovação da
Comissão eleitoral formada por membros do CBH Rio das Velhas para acompanhamento do processo que está previsto
para 2017. Informa que no momento, ainda não há o edital do IGAM formalizando o processo, sendo necessário
aguardá-lo. Explica que na reunião do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, o IGAM realizou uma
apresentação sobre o processo eleitoral, que inicialmente está previsto para ocorrer no período de 03 de junho a 03 de
outubro, período que ocorrerá a etapa de cadastramento dos interessados, mas a data ainda não foi oficializada. Explica
que em 2017 finaliza-se a atual gestão do CBH Rio das Velhas, portanto, em 2018, a nova composição do Comitê será
formada. Treinamento para a elaboração de demandas para o chamamento público 2017: O Sr. Ênio informa que se
realizará o segundo Chamamento Público para apresentação de demandas de projetos que serão contemplados com o
recurso da cobrança pelo uso da água. Explica que ocorrerá um treinamento na próxima semana com o objetivo de
instruir os subcomitês para o aprimoramento na elaboração e na apresentação das demandas. O Sr. Jeam Alcântara Equipe de Mobilização, explica que se trata de um curso informativo que visa a subsidiar os demandantes para que as
propostas sejam estruturadas de acordo com o escopo delimitado pelo edital. Explica que a ideia é que nenhuma
demanda apresentada seja prejudicada e assim possam passar pela CTPC e pela Agência Peixe Vivo e sejam aprovadas.
Informa que o treinamento será realizado em 23 e 24 de fevereiro de 2017 na faculdade UNA no Minas Shopping. 3º
seminário de Revitalização de Rios: O Sr. Ênio anunciou que está previsto para outubro ou novembro de 2017, a
realização do III Seminário Internacional de Revitalização de Rios, que irá trazer experiências de revitalização em bacias
hidrográficas. 8º Fórum Mundial das Águas: Ênio informa que em 2018, Brasília sediará o 8º Fórum Mundial das Águas.
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O Sr. Renato Constâncio - CEMIG sinaliza que 2017 será um ano importante de preparativos para o Fórum, pois teremos
eventos preliminares e sugere a todos que fiquem atentos ao site da ANA e participem. Meta de Revitalização do Rio
das Velhas: O Sr. Ênio informa que em 2010, o CBH Rio das Velhas passou a trabalhar com metas de melhoria para a
condição hídrica na bacia e contou com a parceria do Governo de Minas para que estas metas fossem alcançadas e,
nesse sentido, foi lançada a Meta 2010. Explica que no segundo momento, foi idealizada a Meta 2014, mas depois desta,
o comitê não havia estabelecido novas metas e julgando a importância do retorno dessa proposta, está iniciando uma
proposição de uma nova meta de revitalização do rio das Velhas, que terá como foco específico o tratamento terciário
nas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) da região metropolitana de Belo Horizonte. Regimento Interno do CBH
Rio das Velhas: Ênio explica que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos reformulou as diretrizes mínimas para os
Regimentos dos Comitês de Bacia e que cada Comitê de Bacia deverá fazer uma readaptação de seu Regimento Interno
em função dessa Norma Estadual. Explica que o trabalho de reformulação se desenvolveu no Comitê via CTIL, Diretoria
do Comitê e outras Câmaras Técnicas. Explica que a adaptação do Regimento Interno do CBH Rio das Velhas contém as
particularidades do Comitê, o que inclui as UTEs e Subcomitês, porém a aprovação dessa proposta será submetida ao
IGAM e inclusive passará por uma análise técnico jurídica do órgão e somente depois o Regimento retorna ao Comitê
para apresentação, discussão e aprovação em Plenária. Explica que no momento não há o retorno do IGAM e assim que
tivermos, será apresentado em Plenária para deliberarmos sobre o novo Regimento Interno do CBH Rio das Velhas e
sinaliza que algumas mudanças irão ocorrer tendo em vista a nova Norma Estadual a qual será necessário obedecer. A
Sra. Simone Alvarenga - Arca Amaserra, solicita que a minuta do Regimento Interno seja encaminhada aos conselheiros,
com o objetivo de acompanharem a elaboração antes que a minuta seja encaminhada ao IGAM. Ênio solicita que a
Equipe de Mobilização encaminhe-a aos conselheiros e reforça que formalmente o CBH Rio das Velhas está
acompanhando o processo. A Sra. Maria Tereza Corujo - 4 Cantos do Mundo retoma o informe sobre a Meta de
Revitalização do Rio das Velhas e expõe preocupação, pois esperava uma meta voltada à garantia de produção de água.
Ênio informa que concorda com a sugestão e que apresentará à Diretoria do Comitê. Simone Alvarenga sugere que a
definição da meta poderia ser realizada em plenária e Ênio explica que a meta está em nível de sugestão da Diretoria e
que considera importante que a discussão sobre a meta de revitalização seja democrática. Disponibilização de diárias de
viagens para conselheiros dos Subcomitês: A Sra. Ana Cristina da Silveira - Diretora de Integração da Agência Peixe Vivo
explica que havia a prática de custear os representantes da Sociedade Civil com o recurso da cobrança para participação
em reuniões de Subcomitês, porém a Agência Peixe Vivo ao encaminhar a prestação de contas ao IGAM, teve algumas
diárias glosadas, pois o IGAM ainda não reconhece os subcomitês como estrutura formal do Estado e nesse sentido, não
permitiu esse custeio, glosou os pagamentos e está solicitando a restituição dos valores. Explica que a Agência Peixe Vivo
encontra-se em plena e constante negociação com o IGAM, mas por enquanto a Agência Peixe Vivo não poderá custear a
Sociedade Civil. O Sr. Procópio de Castro - ADAO prevê a ausência de representação da Sociedade Civil em Conselhos e
como Presidente do Instituto Guaycui expõe a dificuldade de sobrevivência desse segmento, pois todos os
financiamentos públicos destinados à Sociedade Civil começaram a ter exigências absurdas e nesse sentido a situação
está ficando insustentável. O Sr. Valter Vilela - ABES MG, explica que em reunião do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, ao discutir sobre o Regimento Interno dos Comitês, propôs que fosse incluído o item sobre a criação dos
subcomitês e a Diretora Geral do IGAM passou a proposição ao Procurador Geral do IGAM, porém a Diretora Geral
explicou que bastava incluir o item no Regimento Interno do Comitê e sinaliza que não compreende qual seria o motivo
do IGAM de questionar a participação dos Subcomitês, pois a questão já foi discutida no Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e considera que a implantação dos Subcomitês foi um grande avanço do CBH Rio das Velhas e sugere retomar o
assunto na próxima reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Sr. Eduardo Nascimento - FETAEMG discorda
das opiniões apresentadas, expõe a necessidade de focar na questão do não reconhecimento dos Subcomitês, pois não
podemos aceitar essa situação e sugere que seja formalizada ao IGAM uma solicitação para que o Instituto explique
como seria possível esse reconhecimento. Para ele a discussão trata da legalização dos Subcomitês, considera se tratar
de uma questão política e sinaliza que o reconhecimento precisa ser garantido. Para ele o recurso da cobrança pelo uso
da água deveria ir diretamente para produtor rural e para o empresário, mas é o IGAM quem faz a gestão do recurso.
Propõe que seja formalizado por escrito ao IGAM, para que este responda qual seria o procedimento para o
reconhecimento e sinaliza que não vê sentido para que o recurso da cobrança passe pelo IGAM. Em seguida, Maria
Tereza Corujo retoma o informe sobre o Processo Eleitoral do CBH Rio das Velhas e sugere aprovar uma moção ao IGAM
com o intuito de informar que o CBH Rio das Velhas possui interesse de participar de todas as etapas desse processo.
Ênio explica que não considera que o IGAM esteja excluindo a participação do Comitê no processo e sugere que todos
leiam o Regimento Interno do Comitê para identificar se há alguma lacuna que mencione sobre a autonomia do Comitê
no processo eleitoral e assim verificar se será necessário encaminhar uma moção fortalecida e bem redigida em
momento oportuno. A Sra. Clarissa Dantas - IGAM, explica que em relação ao processo eleitoral, o IGAM trabalhou na
minuta do edital e que o Instituto encontra-se na coordenação do processo por definição do Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Informa que o IGAM elaborou os editais em linhas gerais e que em relação à participação dos Comitês,
o primeiro passo foi a definição da Deliberação para formação da Comissão do Processo Eleitoral. Explica que a minuta
do edital foi elaborada tendo com base o edital anterior e constam as regras anteriores, mas algumas informações
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estavam confusas e alguns itens foram estabelecidos pela Deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Explica que há fases importantes no processo que são de co-responsabilidade da Comissão Eleitoral do Comitê, como
exemplo, as fases de habilitação e julgamento do processo e a reunião dos segmentos e que cada reunião dos segmentos
tem um calendário geral, portanto não possuem uma data definida, pois há uma janela para que o Comitê possa se
organizar para as etapas. Explica que a reunião dos segmentos será regida conforme o Regimento Interno do Comitê e
conforme o critério que for estabelecido pelo Comitê. Finaliza informando que já houve análise jurídica do edital do
Processo Eleitoral, portanto já se encontra em fase de quase publicação. Renovação do Contrato de Gestão: Ana Cristina
da Agência Peixe Vivo informa que o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/IGAM 2012 foi assinado em 15 de
dezembro de 2016. Explica que a Agência Peixe Vivo dialogou com o IGAM sobre o Contrato de Gestão e trabalhou
juntamente com o GACG do CBH Rio das Velhas e com as instâncias do Comitê com o objetivo de aprimorar as metas e
indicadores do Contrato, além de propor a vigência do contrato para quatro anos, mas devido a algumas dificuldades
encontradas, não foi possível implementar as inovações discutidas. Informa que a Agência Peixe Vivo encontra-se em
negociação com o IGAM, porém a advocacia do Estado determinou que o Contrato de Gestão terá a vigência de 12
meses, portanto, em dezembro de 2017 o comitê já estará sem o Contrato de Gestão. Devido ao curto prazo de vigência,
o GACG - CBH Rio das Velhas se reuniu em fevereiro de 2017 e se reunirá novamente em março para discutir a minuta do
Contrato de Gestão na tentativa de introduzir algumas mudanças. Em seguida, aproveita o momento para informar que
foi entregue aos Conselheiros, duas publicações do CBH São Francisco e sugere ao CBH Rio das Velhas que faça a
publicação das ações do Comitê pelos seus 19 anos de existência. Situação do Programa de Revitalização da Bacia do
Rio São Francisco: O Sr. Eduardo Nascimento informa que viu uma notícia sobre a situação orçamentária do Programa de
Revitalização da Bacia do Rio São Francisco. Explica que para este ano ocorreu um corte orçamentário no Programa e
expõe preocupação em relação ao corte e ao andamento do Projeto. Expõe preocupação em relação ao recurso da
cobrança pelo uso da água, pois com os cortes orçamentários, este recurso deixará de ser um instrumento de iniciativa
complementar e passará a ser a única fonte de recursos, portanto não será possível a realização de projetos sob o ponto
de vista estrutural. Prevê um problema em especial para as entidades representantes dos Comitês, em especial aos
usuários, pois os recursos da cobrança serão os únicos e que são controlados pelo IGAM. Considera necessária uma
discussão sobre essa situação, pois considera extremamente grave. O Sr. Wagner Soares - FIEMG explica que quando
fazia parte da Diretoria do CBHSF, depois de muita batalha, o Comitê foi inserido nas duas comissões do Programa de
Revitalização. Explica que não existia recurso novo para a revitalização, na verdade foi feito um levantamento em cada
um dos órgãos do governo federal que possuíam orçamento disponível dos anos anteriores e então ocorreu a definição
das ações. Wagner sugere convocar um representante do CBHSF para realizar uma apresentação sobre o Projeto de
Revitalização. Informa que ocorreu um corte significante do orçamento do Programa, portanto retomou a estaca zero.
Expõe que uma das grandes reclamações se refere a uma das Comissões que acompanha o Programa, pois o grupo não
ouviu os Estados. Explica que identificou na planilha orçamentária do Programa que das ações elencadas, nem 10% era
para atendimento ao Alto São Francisco, região onde a água é gerada e onde deveria ser revitalizada. Informa que
chegou a alertar o Governo de Minas Gerais, pois o estado está lutando pela vazão de entrega, pois a região do baixo São
Francisco tem interesse pela água e como não há ações de revitalização na região do Alto São Francisco e o estado de
Minas Gerais não tomou atitude política para discutir essa questão, estamos correndo o risco de não termos água para
realizar a entrega, portanto teremos restrições no território mineiro, sendo necessária uma discussão e informa que em
relação ao recurso para o Programa, na verdade se tratava de uma perspectiva. Ênio concorda em convidar um
representante do CBHSF para a plenária como também promover a discussão sobre a reinvindicação de um tratamento
mais justo para a região do Alto São Francisco. Eduardo solicita que seja aprovada a participação de um representante do
CBHSF na Plenária, como também o Secretário de Meio Ambiente e a Diretoria do IGAM para se manifestarem sobre a
questão e assim ficou encaminhado. Informe: Renato Constâncio - CEMIG informa que alguns Subcomitês se encontram
em fase de processo eleitoral e alguns já tiveram a eleição dos novos conselheiros, como o Subcomitê Carste, o
Subcomitê Águas da Moeda e o Subcomitê Guaicui. O Sr. Tarcísio - ACOMCHAMA solicita que a equipe de mobilização
mantenha os conselheiros informados sobre as mudanças ocorridas na composição dos Subcomitês. Informe: Luciana
Gomes - Equipe de Mobilização do CBH Rio das Velhas se apresenta, informa que se integrou recentemente à Equipe de
Mobilização e repassa a pedido do presidente Polignano alguns informes relacionados à 48º reunião do Fórum Mineiro
de Comitês de Bacias Hidrográficas. Informa que saiu na reunião uma deliberação de solicitação ao Governador de Minas
Gerais e ao Secretário de Meio Ambiente sobre um posicionamento referente ao Decreto 47.147 que prevê cortes na
Secretaria de Meio Ambiente; um ofício foi direcionado ao Governador de Minas relatando preocupação sobre a
contenção de recursos nas secretarias; foi solicitado por outros Comitês inauguração de estações meteorológicas; a
solicitação ao IGAM sobre a análise e emissão dos documentos de outorgas; discussão sobre a infraestrutura de outros
Comitês e informe sobre o Seminário de Revitalização de Rios. Finaliza informando que a próxima reunião do FMCBH
está agendada para junho de 2017. Plataforma SIGA Rio das Velhas: K2 Sistemas e Projetos Ltda.: O Sr. Alfredo Soares K2 explica que o projeto tem o objetivo de construir uma plataforma SIGA conforme previsto no Plano Diretor de
Recursos Hídricos e possibilitará o planejamento da gestão e o controle da bacia subsidiando a tomada de decisões e de
análise dos recursos hídricos. Explica que nesta primeira etapa, o sistema está coletando informações já existentes que
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serão disponibilizadas para acesso geral, pois será operado nas nuvens. Informa que as informações irão subsidiar a
tomada de decisão em relação à concessão de outorgas, além de armazenar diversas informações secundárias para que
em qualquer instante seja possível consultá-las. Explica que o sistema será desenvolvido inicialmente em quatro
módulos: Plano Diretor, Mapas, Acompanhamento de Outorgas e Controle de Processos para atender aos diferentes
objetivos de gestão de informação, avaliação e definição de dados para concessão de outorga e uso da água. Simone
Alvarenga menciona que há alguns projetos na bacia e que estes não estão ligados ao sistema e pergunta como esses
projetos poderão participar. Maria Tereza expõe preocupação com a Plataforma, pois até o momento o IGAM não
ofereceu uma plataforma on line para consulta que conste dados reais referentes às outorgas. Nesse sentido, se
preocupa com um sistema de informações que se baseará em dados virtuais e tê-lo como ponto de partida de análise e
decisões dos recursos hídricos é um fato preocupante. O Sr. Alberto Simon - Diretor Técnico da Agência Peixe Vivo,
explica que foi formado o Grupo de Acompanhamento composto por integrantes do IGAM, do CBH Rio das Velhas
(Matheus Valle, Rodrigo Lemos e Izabel Nogueira), Agência Peixe Vivo e SEMAD com o objetivo de acompanhar
tecnicamente todo o processo e nesse sentido, todos estão desenvolvendo as etapas da plataforma em conjunto. Explica
que além do Grupo de Acompanhamento, será solicitada avaliação da CTECOM sobre o Layout da Plataforma e que
teremos o período de um ano para o desenvolvimento do sistema que será aberto e servirá para outros Comitês de
Bacia. Explica rapidamente casa um dos módulos previstos e que em relação ao módulo referente ao acompanhamento
de outorgas, será necessário um cuidado maior, mas demonstra confiança no trabalho do IGAM e informa que será
construído um aplicativo para a realização do balanço das outorgas com a parceria do Instituto. Explica que o objetivo do
SIGA é enxergar a bacia e que ao término de sua construção, o CBH Rio das Velhas irá se apropriar da Plataforma e
poderá encaixar novos módulos que forem necessários. Maria Tereza reforça que o IGAM não disponibiliza informações
confiáveis e Alberto explica que em relação à confiabilidade dos dados de outorga, só saberemos quando esses dados
forem manuseados e assim teremos a oportunidade de conhecer as inconsistências. Procópio expõe que um dos
elementos primordiais em relação à Plataforma é a questão de interface das informações que deverão ser atualizadas
sistematicamente e a todo instante. Considera ser necessário um nível de publicação via link de dados e verificar como se
procederá em relação à manutenção da Plataforma. Considera a necessidade da existência de um banco de dados
paralelo ao Sistema a partir de uma janela específica. O Sr. Nisio Miranda - ARMBH sugere que o Comitê tenha um
diálogo mais amplo com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte e com os gestores da
Secretaria de Desenvolvimento (SECTES), pois existem muitas informações que seriam interessantes para serem
incorporadas ao SIGA. Comenta que o Macrozoneamento da Região Metropolitana possui informações importantes a ser
incorporadas. Wagner Soares - FIEMG considera que não é o momento de discutir sobre os dados disponíveis e sim
reconhecer que se trata de uma boa ferramenta, pois ela permitirá que através de uma base de dados a bacia seja
analisada e vai possibilitar um diálogo com outras instituições. Considera que a ferramenta dará a oportunidade de
aproveitar os dados oficiais e dialogará com outras ferramentas. Rodrigo Angelis - Comunicação CBH Rio das Velhas
informa que a TANTO possui o maior acervo fotográfico e de vídeos da bacia do Rio das Velhas e sugere que a
ferramenta poderá georreferenciar esses materiais, portanto, poderia ser criado um link no SIGA para consulta ao
acervo, que atualmente fica concentrado em estantes e nesse sentido, sugere a alocação do acervo em um módulo de
áudio e vídeo. Prestação de contas da execução do contrato de gestão no ano de 2016: Agência Peixe Vivo: Ana Cristina
apresenta as ações executadas em 2016 na bacia do Rio das Velhas com o recurso da cobrança. Apresenta o valor
repassado desde o início da cobrança em 2010 mais o rendimento financeiro e explica que do valor arrecadado nesse
período, foi utilizado aproximadamente 50% do recurso. Em seguida, informa que o recurso da cobrança foi investido em
ações para a bacia, tais como, a atualização do Plano de Recursos Hídricos, elaboração de Planos de Saneamento Básico,
elaboração e execução de Projetos Hidroambientais, Projeto de Mobilização Social e Educação ambiental - FUNDEP,
ações de Comunicação e ações para o fortalecimento institucional do Comitê, que inclui as reuniões e os seminários e
sinaliza que será iniciada a discussão sobre o aprimoramento da metodologia da cobrança. Explica que no momento há
em caixa o valor de 32 milhões de reais, porém 23 milhões desse total já estão comprometidos com ações já deliberadas
pelo Comitê, como exemplo os 25 Termos de Referências elaborados para contratação de projetos, como também para
outras ações a serem realizadas em 2017. Apresenta quais as ações estão previstas, como exemplo a realização da
Campanha Revitaliza Rio das Velhas que ocorrerá em junho de 2017 com o objetivo de incentivar a revitalização do rio
das Velhas e que no momento encontra-se em processo de cotação de mercado. Apresentação dos Subcomitês: SCBH
Ribeirão da Mata e SCBH Carste. O Sr. Procópio de Castro - coordenador do Subcomitê Ribeirão da Mata, explica que o
Subcomitê abriga dez municípios e que apesar de ter havido melhorias na bacia, algum problemas ainda são
desafiadores, como exemplo, o problema enfrentado na Lagoa de Santo Antônio, localizada em Pedro Leopoldo, pois em
seu interior há interceptores de esgoto ocasionando a sua contaminação. Outro problema abordado pelo coordenador se
refere à ocupação irregular na bacia, pois é um dos principais problemas enfrentados. Comenta sobre o andamento do
projeto de Valorização de Cursos d´Agua em áreas rurais na bacia do Ribeirão da Mata e informa que o Subcomitê fez
uma parceria com a Copasa para a recuperação de 35 nascentes e finaliza sinalizando sobre a necessidade de que o
Comitê se aprimore em relação à articulação para a busca de recursos de financiamento como também a necessidade de
maior agilidade nos projetos. Em seguida, o Sr. Gefferson Silva - coordenador do Subcomitê informa que o Subcomitê
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Carste abriga seis municípios e apresenta a nova composição de coordenadores do Subcomitê. Expõe as principais ações
executadas pelo Subcomitê que e são norteadas pelo PRH, apresenta o status das ações executadas, entre elas, a
contratação do 1º Projeto hidroambiental que se refere à Recuperação da Lagoa Fluminense e o Projeto Rede Asas do
Carste. Explica a importância e o objetivo do Projeto Rede Asas do Carste, como também a metodologia e os resultados
atingidos e finaliza a apresentação com um vídeo sobre o Projeto. O Sr. Nelson Guimarães - Copasa aproveita para
informar sobre a parceria da Copasa com o Subcomitê e que no momento está em discussão uma futura parceria com a
APA Carste - ICMBio para viabilizar a revisão do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Cercadinho. Informe: Maria
Tereza Corujo informa que desde dezembro de 2016 aguardava um laudo a respeito do incidente ocorrido na Mina de
Fábrica - empresa Vale, pois houve movimentação de material na mina. Explica que no início, houve a informação de que
somente uma cava havia sido atingida, porém houve denúncia de que havia ocorrido movimentação de material em
outros dois pontos, fato que foi confirmado no laudo enviado pela promotoria de Ouro Preto e em uma das
movimentações ocorridas, o Ribeirão Mata Porcos em Itabirito foi atingido. Explica que em reunião do Subcomitê Rio
Itabirito houve informações sobre a piora na turbidez do curso d´água. Informa que a Prefeitura de Itabirito já multou a
empresa Vale e que outras providências já estão sendo tomadas. Em seguida, informa sobre a situação atual em relação
à Mundo Mineração - Rio Acima, pois uma visita ocorreu no local com a participação do Rodrigo Lemos e foi constatado
que a área encontra-se novamente abandonada e com a presença de escoamento de material líquido de uma barragem
para outra. Explica que a Copasa havia sido contratada com o objetivo de garantir que não ocorresse escoamento de
material. O Sr. Nelson Guimarães, explica que a Copasa havia acionado o setor ambiental da entidade e criado um grupo
para acompanhamento do problema e realizou uma ação emergencial para o período de chuva, porém ficou para a
SEMAD a responsabilidade de providenciar um projeto definitivo para cobrar da Mundo Mineração uma solução. Explica
que no momento a Copasa encontra-se sem notícias atuais sobre o caso e propõe que o relatório sobre a situação seja
encaminhado ao NEA - Núcleo de Emergências Ambientais para esclarecimentos. Renato e Ênio encaminham para que
ofícios sejam encaminhados a Vale e ao NEA solicitando esclarecimentos sobre as situações informadas e para que
compareçam na próxima reunião Plenária para socializar essas informações. Encerramento: Não havendo mais nenhum
assunto a tratar, o Sr. Ênio Resende encerra a reunião, da qual se lavrou a presente ata.

Ênio Resende
Vice presidente do CBH Rio das Velhas

Renato Junio Constâncio
Secretário do CBH Rio das Velhas
ATA DE REUNIÃO APROVADA EM: 26 de abril de 2017
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