COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO DAS VELHAS
ATA DA 53ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2010
1

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2010, de 14h10min às 17h50min, reuniu-se extraordinariamente o

2

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas - CBH Velhas, no auditório do Faculdade Arnaldo sito à

3

Rua Timbiras, nº 560, Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG.

4

Participaram os seguintes conselheiros titulares: Valter Vilela Cunha (COPASA-MG), Patrícia Helena

5

Gambogi Boson (FIEMG), Bruno Gattás Hallak (HOLCIM), Mauro Lobo Rezende (VALE), Marcelo de

6

Deus (CEMIG), Ronald Carvalho Guerra (Prefeitura Municipal de Ouro Preto), Weber Coutinho (PBH -

7

Prefeitura de Belo Horizonte), Rogério de Oliveira Sepúlveda (Instituto Guaicuy-SOS Rio das Velhas),

8

Cecília Rute de Andrade Silva (ONG Conviverde), José Nelson de Almeida Machado (ABES), Ivana Eva

9

Novais de Souza (Creche Lar Frei Toninho), Ademir Martins Bento (SOPROGER - Sociedade Pró-

10

Melhoramentos do Bairro São Geraldo), Ênio Resende de Souza (EMATER – Empresa de Assistência

11

Técnica e Extensão Rural), Luiza de Marillac (IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas ), Luiz

12

Carlos Alcântara Moraes (SEE – Secretária Estadual de Educação), Elton Dias Barcelos (Prefeitura

13

Municipal de Funilândia), Carlos Alberto Santos Oliveira (FAEMG – Federação da Agricultura do Estado

14

de Minas Gerais), Eliane de Fátima Nunes (AMDA – Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente).

15

Participaram os seguintes conselheiros suplentes: José Elias Cunha (SEAPA – Secretária de Estado de

16

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Maria Berenice Cardosos Martins Vieira (SES – Secretária

17

Estadual de Saúde), Sérgio Leal (IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de Águas), Jussara Rodrigues

18

Viana (Prefeitura Municipal de Lagoa Santa), Liliane Boaventura (Prefeitura Municipal de Morro da

19

Garça), Valéria Caldas Cunha (COPASA), Valéria Almeida Lopes de Faria (CEMIG), Simone Alvarenga

20

Borja (Instituto de Estudos Pró-Cidadania), Hildelano Delanusse Theodoro (Faculdade Arnaldo), Maria

21

Tereza Pena (MINEIRIDADE – Associação para o Desenvolvimento e Crescimento Humano), Paulo

22

Henrique de Lucca Munaier (ONG LEÃO), Tarcísio de Paula Cardoso (Associação Comunitária dos

23

Chacareiros do Maravilha).

24

Participaram também: Isabella Viel (Cimentos Liz), Marcus Cristelli (AGB Peixe Vivo), Dalton R.

25

Oliveira (Gerdau Açominas), Líbia F. Al. Guimarães (Gerdau Açominas) , Gladson (Supram CM), Eulálio

26

F. Rosa Faria (Sub-Comitê Paraúna), José Luiz A. Campello (Prefeitura Santana do Riacho), José Pedro

27

Pontes (Sub-Comitê Paraúna), Guilherme Silva Oliveira (FAEMG), Fernanda Rosendo (SAEE Itabirito),

28

Rafaela Pedrosa (AngloGold Ashanti), Alexandre de O. Souza (IMA), Heider Marcos Venâncio
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(IRRIPLAN), Maria de Lourdes P. Santos (VALE), Rafaela de O. Pereira (SCBH Paraúna), Marcos Antônio

30

da Silva (SCBH Paraúna), Tallita T. da Costa (SEMAE) , Danielle V. Fittipladi (SEMAE-OP), Derza Costa

31

Nogueira (SCBH Rio Taquaraçu), Júlia A. Pinheiro (Prefeitura Lagoa Santa), Maria do Carmo Brito

32

(IRRIPLAN), Grazilelle A. Cardoso (CBH VELHAS), César Grandchamp (VALE), Marília C Melo (IGAM),

33

Hilda de Paiva Bicalho (SOPROGER), Luciana Pereira, Débora Oliveira Queiroz, Anny Caroline Oliveira

34

Caixeta e Ana Cristina da Silveira (AGB Peixe Vivo).

35

Justificaram ausência os seguintes conselheiros: Valter José Gonçalves (Cimentos LIZ), Marcelo

36

Coutinho Amarante (IEF), Renata Felipe Silvino (FUMEC).

37

O Presidente do CBH-VELHAS Sr. Rogério Sepúlveda abriu a reunião agradecendo a presença de todos

38

e fez a leitura da pauta: 1. Abertura, conferência de quórum e informes sobre a pauta; 2. Aprovação

39

da ata da 52ª Reunião Extraordinária do CBH Velhas; 3. Aprovação de Deliberação que restringe

40

barramentos na calha do Rio das Velhas – CTIL; 4. Deliberação sobre o Plano de Aplicação dos

41

recursos da Cobrança pelo uso de recursos hídricos para o ano de 2010 – AGB Peixe Vivo; 5. Discussão

42

sobre Edital de Convocação para renovação dos membros – Diretoria CBH Velhas; 6. Apresentação da

43

Deliberação Normativa CERH nº 31/2009 – Diretoria CBH Velhas e CTOC; 7. Processos de outorga de

44

grande porte – Empresa GERDAU - AGB Peixe Vivo; 8. Anuência do comitê sobre o projeto a ser

45

apresentado ao FHIDRO: “Elaboração de estudos de concepção e projetos de esgotos no distrito de

46

Ouro Preto”. Proponente: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto (SEMAE) – CTPC; 9.

47

Apresentação do “Monitoramento da qualidade da água dos empreendimentos VALE na bacia do rio

48

das Velhas” – Empresa VALE; 10. Assuntos gerais; 11. Encerramento.

49

Após a leitura da pauta inicia-se os trabalhos com a conferência do quórum, constatado, passa para o

50

item 2 de pauta apresentando brevemente o que foi tratado, após a apresentação foi posta em

51

votação e aprovado por unanimidade. Item 3 de pauta apresentado pelo Sr. Rogério Sepúlveda e com

52

a leitura da minuta da deliberação, e abre para discussões. Com a palavra Srª Luiza de Marillac (IGAM)

53

verifica diferenças dos artigos e em seguida apresenta os procedimentos até a finalização da

54

deliberação. Com a palavra Srª Ana Cristina diz que a Revista Ecológico entregue no credenciamento

55

aos conselheiros tem uma notícia sobre o barramento em Santo Hipólito. Sr. Carlos Alberto (FAEMG)

56

com a palavra indaga para se contrapor contra as barragens até que ponto esta intenção terá força.
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Sr. José Nelson (ABES) questiona quais são os estudos referenciados na presente Deliberação que

58

aponta como genérico os dois estudos apontados. Sr. Rogério Sepúlveda esclarece que são dois

59

estudos que diagnosticam a inviabilidade da barragem, e que esta deliberação foi amplamente

60

discutida nas câmaras técnicas, afim de trazer um documento que tenha força até a atualização do

61

PDRHVelhas. Após os esclarecimentos foi posta em votação e aprovada por unamidade, com a

62

proposta de incluir os dois estudos e encaminhar ao CERH. Sr. Rogério passa para o item 4 de pauta e

63

solicita a Diretora Geral da AGB Peixe Vivo que Ana Cristina para fazer a apresentação do Plano de

64

Aplicação, que inicialmente apresenta um histórico das discussões desde o Contrato de Gestão

65

aprovado pelo CBH Velhas em sua 52º reunião e também o Plano de Aplicação com apontamentos da

66

estimativa de arrecadação e as contas macros de gestão sendo elas: “Implantação e Custeio

67

Administrativo da Agência que corresponde a 7,5% do valor da cobrança e Ações de Gestão dos

68

Recursos Hídricos que corresponde a 92,5% dos R$ 8 milhões estimados a ser arrecadados”. Após a

69

apresentação Srª Ana Cristina passa a palavra ao Sr. José Nelson que afirma a trajetória de discussões

70

desta presente proposta e incentiva aos integrantes enviar projetos a Agência para que os recursos

71

sejam utilizados ainda este ano de 2010 evitando que fique imobilizado. Sr. Ênio questiona que as

72

rubricas estão muito genéricas e que deveriam ser mais detalhadas, em replica Srª Patrícia Boson diz

73

que em discussões com a Câmara Técnica que as mesmas devem ser mais genéricas em função dos

74

tramites de prestação de contas junto ao Estado que é considerado muito burocrático, fala apoiada

75

por Valter Vilela, Sr. José Nelson e Srª Hilda de Paiva, que ainda ressalva que o Plano de aplicação é

76

um anexo do Contrato de Gestão, e que este é apenas para o ano 2010 como previsão e sua

77

efetividade se dará a partir do próximo ano, pois ainda não sabemos o que será arrecadado. Com a

78

palavra Sr. Marcos do Sub Comitê Paraúna pede esclarecimentos sobre os recursos virão para os

79

projetos dos subcomitês, sendo esclarecido que está no item “Programas e Ações Estruturais”, página

80

1 da Minuta do Plano de Aplicação. Sr. Weber Coutinho, informa que a Prefeitura de Belo Horizonte

81

está desenvolvendo projetos de plantio e reflorestamento na Bacia do Velhas no valor aproximado de

82

R$300 mil e sugere que seja incluso nesta proposta, sendo esclarecido por Sr. Rogério Sepúlveda que

83

estas idéias são bem vindas, mas que sejam incorporadas no Plano de Aplicação de 2011 como

84

programas de reflorestamento no Velhas, tendo assim segurança do valor que será arrecadado e
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afirmando que uma das prioridades é de atualizar o PDRHVelhas. Srª Patrícia Boson com a palavra

86

esclarece que teremos dificuldades de executar os serviços previstos no ano de 2010 e que os Termos

87

de Referência devem ser bem elaborados e que a Plenária deve acompanhar o andamento destes

88

para obter sucesso na execução do recurso que virá em 2010. Sr. José Elias reforça a idéia de rubricas

89

macros no Plano de Aplicação em função da burocracia do Estado em função do seguimento da Lei nº

90

8666/1993, ainda Srª Patrícia complementa que a Agência terá que seguir a Resolução SEMAD – IGAM

91

nº 1.044/2009. Com a palavra Srª Ana Cristina informa que encaminhará a todos os conselheiros a

92

respectiva Resolução. Após discussões e esclarecimentos Sr. Rogério Sepúlveda coloca em votação o

93

Plano de Aplicação para o ano de 2010 que foi aprovado por unanimidade e convida a todos os

94

membros para participarem da reunião da CTPC agendada para o dia 24 de fevereiro às 14 horas na

95

sede da AGB Peixe Vivo, para fins de colaboração no que se refere ao desenvolvimento do Termo de

96

Referência para atualização do PDRHVelhas sendo uma prioridade do Plano de Aplicação, e reforça

97

que foi convidada a Srª Célia Fróes da GPRH do IGAM, para trazer seu vasto conhecimento no que

98

refere-se aos planos diretores de recursos hídricos de Minas Gerais. Em tempo, Sr. Rogério Sepúlveda

99

apresenta ao plenário a Deliberação CBH Velhas 05/2009 que aprova o Contrato de Gestão que foi

100

referendado pelo Plenário por unanimidade. Com a palavra Srª Luiza de Marillac agradece as equipes

101

que desenvolveram este Plano de Aplicação e diz que este é um momento histórico da gestão de

102

recursos hídricos. Passado para item 05 de pauta, Sr. Rogério Sepúlveda informa que considerando

103

que o mandato dos conselheiros foi prorrogado até julho deste ano, informa a necessidade de eleição

104

de novos conselheiros, baseados na minuta de edital que será apresentado pela Srª Luiza de Marillac

105

que faz a explanação da Minuta do Edital de Convocação para renovação dos membros do CBHVelhas,

106

ressaltando as datas de credenciamento e ressalta a atenção das empresas/entidades para o

107

cumprimento dos prazos pré estabelecidos, que deverão postar pelo correio endereçados a AGB

108

Peixe Vivo, ou para o Centro Administrativo os documentos para habilitação. Ainda ressalta

109

necessidade de formar uma comissão eleitoral e que a entidade inscrita não poderá participar do

110

processo de eleição, em seguida faz a leitura dos documentos necessários e abre para discussões. Srª

111

Hilda com a palavra indaga se as empresas já cadastradas serão isentas de documentação, esclarecido

112

pela Srª. Luiza de Marillac ninguém será isenta da não apresentação de documentos. Srª. Patrícia
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Boson com a palavra diz que centralizar o envio dos documentos junto a AGB Peixe Vivo, seria mais

114

correto, para fins de apuração do resultado das empresas habilitadas. Sr. Rogério Sepúlveda sugere

115

que o cadastramento seja até o dia 30 de março, para que as empresas/ entidades tenham tempo de

116

manifestarem seu interesse e a data do dia 18 de maio permanece finalizando o processo. Sr. Ronald

117

sugere que seja apresentado apenas documentos de alterações da direção da entidade não

118

necessitando apresentações de outros documentos já arquivados no IGAM, reforçado pela Srª

119

Simone. Srª Hilda pede a palavra e diz que as entidades anteriormente cadastradas foram

120

dispensadas, da apresentação dos documentos e sugere que o procedimento seja o mesmo. Neste

121

contexto e posterior aos questionamentos dos conselheiros fica definido que: 1- A Comissão eleitoral

122

para escolha dos novos membros do Comitê será o IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas; 2-

123

Fica definido no regulamento para o preenchimento de vagas no “Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio

124

das Velhas” para o mandato 2009/2013 que para os atuais membros “titulares e suplentes” deste

125

Comitê, ficam dispensadas de apresentarem as documentações exigidas no item 8, 9, 10, não sendo

126

isentas do preenchimento do Anexo III deste edital, bastando anexar informações complementares

127

que comprovem (se for o caso) substituição dos dirigentes legal da instituição e outros, para

128

compatibilização da habilitação. 3- Novas datas de início de cadastramento são: 22/02/2010 e

129

Término em 30/03/2010; Divulgação dos Habilitados 07/03/2010; Prazo para impugnação e Recursos

130

e Julgamento dos Recursos 19/04/2010; Divulgação final dos Habilitados 22/04/2010; Reunião dos

131

segmentos: Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Usuários e Sociedade Civil 18/05/2010.

132

Após as mudanças acordadas o Edital foi aprovado por unanimidade. Passando para o item 06 Sr.

133

Rogério faz a explanação da Deliberação Normativa CERH nº 031/2009, e explica o papel da Câmara

134

Técnica de Outorga e Cobrança - CTOC, que considerando que o Comitê encontra-se equiparado a

135

AGB Peixe Vivo, e que a mesma deverá obrigatoriamente fazer o parecer técnico e apresentar ao

136

Plenário. Foi ressaltado pelo Sr. Rogério que no seu entendimento a Agência deve apoiar a CTOC, mas

137

trouxe a plenária para que se decida se deve continuar delegando essa competência à CTOC ou a

138

Agência. Após a explanação foi aberta para discussões. Sr. Ênio Resende diz que é fundamental a

139

participação da CTOC no processo. Srª Hilda diz ser um desprestígio apenas a Agência fazer a

140

avaliação junto ao IGAM fazer e não está de acordo com a extinção da CTOC. Srª Patrícia Boson diz
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que o comitê e o órgão de Estado não andam sozinhos, sugerindo que a CTOC seja deliberativa para

142

não precisar de discutir na Plenária esta questão. Sr. Ronald propõe fazer uma nova Deliberação com

143

procedimentos para cumprir a Deliberação do CERH nº 031/2009. Sr. Mauro Lobo (VALE) diz que a

144

CTOC é de voluntários e reforça a fala da Srª Patrícia Boson, da legitimidade da AGB Peixe Vivo em

145

fazer o parecer e encaminhar a Plenária. Ficou acordado que a Agência deverá passar seu parecer a

146

CTOC, para considerações e posteriormente encaminhar a Plenária. Passando para o item 7 processo

147

GERDAU, a diretoria do Velhas considera que seja remetido à CTOC para análise e o plenário com o

148

voto em “ad referendum”, considerando que a Agência fez o parecer sem anuência da Câmara. Srª

149

Marília Melo (IGAM) informa que foi feita análise do processo e que a Agência detectou o erro e por

150

isto não foi repassado anteriormente, sugerindo a apresentação do processo pela AGB Peixe Vivo. Em

151

votação, a plenária definiu que será feita uma reunião especifica para este assunto agendada para o

152

dia 25/02/2010 às 8:30 na sede da Agência, para deliberação final do processo. Passando para o item

153

8, Sr. José Nelson, faz a apresentação dos estudos de concepção e projetos de esgotos no distrito de

154

Ouro Preto, e explana a importância do projeto para a cidade, reforçado por Ronald. Srª Valéria

155

também explana o valor deste projeto para a Bacia do Rio das Velhas. Posto em votação o Plenário

156

sugere que seja dado um “ad referendum” no projeto e seja rediscutido o laudo, para conseguir o

157

recurso. Por não haver mais tempo para discussões, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se a

158

presente ata, e fica pendente o item 9 de pauta da apresentação do “Monitoramento da qualidade da

159

água dos empreendimentos VALE na bacia do rio das Velhas” – Empresa VALE.

160
161
162
163
164
165
166
167

Rogério de Oliveira Sepúlveda
Presidente do CBH-Velhas
ATA DE REUNIÃO APROVADA EM 30 DE MARÇO DE 2010.
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