Instituído pelo Decreto Estadual nº 44432 de 04/01/2007
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PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO
ALTO RIO GRANDE – CBH-GD1
Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2019, realizada em 05 de Novembro de 2019, na
cidade de Itutinga-MG. Após a 1ª convocação foi realizada a abertura da reunião que
teve início as 9h e 30 min, pelo presidente do CBH-GD1 Alto do Rio Grande, Paulo
Roberto Machado Carvalho, o qual apresentou as saudações de boas vindas aos
conselheiros. Estiveram presentes a reunião: José Jorge Pereira (IGAM), Tenente
Luiz Cláudio de Carvalho ( PMMG), Rodrigo Carvalho Cevidanes, Giovanni de Paula
Ferreira (SEAPA), Reginaldo da Silva Alves (IEF), André Martius Santos Almeida Cruz
(EPAMIG), Kevin Brian da Silva Braga (P.M.São João Del Rey ), Antônio Maria
Fonseca (P.M IJACI), Ivan Massimo Pereira Leite (CONSANE), Gustavo Alvarenga
Rodrigues ( P.M.Lavras), Claúdio Heitor de Oliveira (P.M.Itutinga), Wanderlei da Silva
(P.M. Liberdade), Saturnino José Mendes (P.M. Liberdade), Dênio Drummond
Procópio (CEMIG GT), Laene Fonseca Vilas Boas (FIEMG), Jefferson Francisco
Soares ( Intercement Brasil SA), Adrienne Alvarenga ( ARPA Rio Grande), Paulo
César José Giarolla (ARPA S.J.DEL REI), Gilberto Coelho ( UFLA), Paulo Roberto
Machado Carvalho ( CREA-MG), Maria Isabela de Souza (CREA-MG) e visitantes :
Wanderlei Geraldo de Oliveira ( P.M. São João Del Rei), Camilo (Serranos), Ricardo
Junior de Souza Silva (PMMG 6ª Cia MAMB), Alice Raquel Caminha (CONSANE),
Moab de Ávila Nonato ( Câmara Municipal), Janaina Aparecida R.dos Santos (
Prefeitura de Itutinga), Caroline Andrade Nascimento (Prefeitura Municipal de
Itutinga). 1) Abertura pelo Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica Alto do
Rio Grande: A reunião iniciou com a apresentação do Presidente do Comitê
manifestando o agradecimento pela presença de todos. 2) Leitura e apresentação
da pauta: O presidente Paulo Roberto Machado Carvalho fez a leitura e apresentação
da pauta da reunião sendo a mesma aprovada com alteração da DN nº12, em
substituição à DN nº06 que aprova o parecer do processo nº 07917/2019. 3) Leitura
e aprovação da ata da 3ª Reunião Extraordinária ocorrida na cidade de Lavras MG em 12/08/2019: Foi feita a leitura da ata da 3ª Reunião Extraordinária sediada na
cidade de Lavras - MG, sendo a mesma aprovada mediante adição dos dados das
condicionantes nos itens de cada parecer das câmaras de cobrança e outorga. 4)
Apresentação a respeito do Plano Diretor da UHE Itutinga - Comitê Gestor: Foi
apresentado ao comitê um convite para participar do evento do Plano Diretor da Usina
de Itutinga (CEMIG). Tendo em vista o comparecimento do conselheiro Gustavo
Alvarenga (P.M.Lavras), o conselheiro Paulo Roberto Machado Carvalho convida o
mesmo para fazer uma breve apresentação à respeito do Plano Diretor da UHE
Itutinga. O conselheiro relata que notou uma postura de exclusão por parte da
empresa que efetuou o convite, pois a mesma faz parte da área de abrangência do
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GD1 e não cedeu cadeiras para nenhum conselheiro da bacia. Ele relata ainda, que a
Usina se posicionou com uma atitude separatista, visando somente a participação
daqueles que já fazem parte da equipe, e por isso se indignou com tal fato. O
conselheiro Cláudio Heitor de Oliveira (P.M.Itutinga) relata à respeito do comitê gestor
relatando que estavam presentes vários representantes dos seguimentos que fazem
parte da Usina. Relata que foi apresentado um mapa da área a ser abrangida pelo
Pacuera, existindo duas usinas no entorno de Itutinga, a Usina de baixo da CEMIG e
a Usina de Camargos relatando ainda que a Usina de Camargos não necessita de
Pacuera pois não tem muita oscilação entre nível maximo e mínimo à qual não permite
que seja feito o pacuera , sendo que a usina da CEMIG já é permissivel pois o número
não distancia muito um do outro, e apresentaram um mapa do Pacuera , sendo que
na hora da apresentação do mapa, a curva para o lado de Nazareno de um lado do
rio estava enorme , a curva do lado de Itutinga bem curta margeando a rodovia indo
em direção à Usina de Camargos , sendo questionado por eles porque a curva de
nazareno abrangeu a nascente dos córregos rio e do lado de Itutinga só pegou um
pedaço e a nascente ficou. Eles levaram o questionamento para secrateraio do meio
ambiente em Belo Horizonte-MG à respeito do fato. Foram criados grupos de trabalho
semelhantes às câmaras técnicas do comitê e não colocaram o GD1 fazendo parte ,
Os representantes ficaram assustados pois não tinham notado esse fato pois pegaram
representantes da Emater, Cemig e Usuários, porém não existia cadeira nenhuma
para os representantes do GD1 e nem GD2. Eles levaram essas propostas e ficou
uma reunião pré agendada para maio ou julho do próximo ano , enviando um ofício
para cada seguimento interessado onde ficará aprovado o regimento interno da
câmara técnica. O conselheiro Antônio Maria Fonseca (P.M.Ijaci) relata que teve
problemas também no Pacuera na região dos lagos e foi enviado vários oficios à
empresa Aliança, onde foram prorrogados e não obteve-se resposta. O conselheiro
solicita apoio ao Comitê GD1 para que seja encaminhado ofício ao Rodrigo promotor
responsável pela bacia , para oficializar junto à Aliança o que pode ser feito para ajudar
a região da Usina do Funil que passa por um grave assoreamento. O conselheiro
Paulo Roberto Machado Carvalho (CREA-MG) sugere que seja feito um ofício e
encaminhado ao secretário de meio ambiente e ANA solicitando a inclusão de
componentes do Comitê da Bacia do Alto do Rio Grande para participação nas
discussões do plano diretor da UHE Itutinga o que foi acatado por todos os presentes,
porém a conselheira Maria Isabela de Souza (CREA-MG) expôs que a função do
comitê é a mediação de conflitos e deve ter um posicionamento neutro e pacífico em
relação à bacia. Ela sugere então que possa ser trazido pessoas para a discussão e
debate à respeito da participação do GD1 no grupo do plano diretor da usina , evitando
assim conflitos maiores, alinhando pacificamente os processos relacionados à Bacia.
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O conselheiro Jefferson Francisco Soares (Intercement) faz a sugestão que sejam
convidados e ouvidos também ambas as partes, e se não houvesse uma solução, aí
sim seria preciso ser solicitado aos orgãos superiores uma solução tendo em vista
duas opiniões. Obteve-se dois posicionamentos da plenária um de encaminhar um
oficio ao secretário de meio ambiente e ANA, e outro posicionamento de realizar um
convite ao CODEMA, Aliança, para em conjunto com GD1 e GD2 fazer uma
apresentação à respeito do assoreamento do reservatório do funil e seus
subsequentes. A plenária apoiou o segundo posicionamento ficando responsável
então de encaminhar convite à aqueles orgãos que fazem parte do entorno da bacia.
5) Apresentação das discussões do Fórum Mineiro de Bacias Hidrográficas: O
conselheiro Paulo Roberto Machado Carvalho (CREA-MG) fez o relato das discussões
ocorridas no Fórum Mineiro de Bacias Hidrográficas ocorrida na cidade de Foz de
Iguaçu-PR. A mesma, em 90% das reuniões Fórum foi debatido a proposta de
remodelagem proposta pelo IGAM, que foi aprovada no ano de 2010 porém agora
está sendo colocada em atuação. O conselheiro ressalta que algumas cidades que
possuem cobrança, não concordam com o novo modelo, enquanto outras que
possuem concordam. Existem muitos questionamentos por parte dos comitês, porém
não há aprofundamento, e não se chegou à uma conclusão favorável aos mesmos. O
valor repassado de recursos dos comitês não proporciona a manutenção do mesmo,
pois os valores repassados já são baixos, logo a unificação por áreas de abrangência
de cada região não proporciona vantagem. O conselheiro ressalta que no dia do
Workshop, o IGAM tentará sair com a proposta de remodelagem fechada, mas propõe
a união daqueles que se opõem à proposta para que seja discutido e debatido os prós
e contras. 6) Leitura e aprovação da DN nº12, em substituição à DN nº06 que
aprova o parecer do processo nº 07917/2019 PCH Corredeiras do Capivari: A
pedido da Supram-MG e da câmara técnica de cobrança e outorga CTOC, foi
elaborado uma nova DN de nº12 em substituição à DN de nº 06 com adição de
informações que faltavam na mesma, constadas também no novo parecer da câmara
de outorga à respeito do processo nº 07917/2018. 7) Discussão, análise e proposta
sobre remodelagem dos Comitês de Bacia a ser debatida junto ao IGAM no
Workshop em 13 de novembro na cidade de Belo Horizonte-MG: O conselheiro
Paulo Roberto Machado Carvalho (CREA-MG), relata a proposta de remodelagem dos
comitês de bacia, abrindo discussão com plenária à respeito da mesma. A plenária se
mostra contrária à alguns termos, pois os mesmos não ficaram claros, principalmente
como será efetuado a gestão de cada área. A remodelagem institui que cada área de
abrangência do comitê será substituída por uma unidade estratégica de gestão e
regiões de gestão, algumas unindo outros comitês formando uma única unidade de
gestão. No GD1 seria proposto a unificação do GD1 e GD2 formando uma única
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unidade estratégica de gestão e a região de gestão seria nuclearização urbana. A
plenária sugere que a divisão das zonas de planejamento não é interessante, pois
existem diferenças hidrológicas e climáticas que interferem na mudança. A plenária
sugere que no modelo de gestão deveria ser debatido com todos os representantes e
colocar o posicionamento de cada um. Foram indicados para participação no
Workshop de remodelagem de bacias os conselheiros Ivan Mássimo Pereira Leite
(P.P.Municipal - CONSANE), por indicação da plenária o conselheiro André Martius
Santos Almeida Cruz (P.P.Estadual - EPAMIG), Jefferson Francisco Soares (Usuários
- Intercement), e Gilberto Coelho (Sociedade Civil - UFLA). 8) Relato do andamento
do GT Cobrança: O conselheiro Paulo Roberto Machado Carvalho (CREA-MG),
relata o andamento do Grupo de Trabalho de Cobrança, ressaltando que haveriam
novas discussões à respeito da sustentabilidade financeira dos comitês, já que muitas
cidades ainda não possuem modelo de cobrança pelo uso da água, sendo as mesmas
abordadas na próxima reunião do GT que seria no dia 06/11/2019 na cidade de São
João Del Rey. O conselheiro Paulo propõe que seja realizada uma reunião do GT
Cobrança na cidade de Lavras juntamente com a reunião do Comitê de Bacias Alto
do Rio Grande para que sejam debatidas as questões discutidas na reunião de São
João Del Rey. 9) Novos procedimentos de outorga: O conselheiro Paulo Roberto
Machado Carvalho (CREA-MG), relata o decreto que foi instituído pelo IGAM no mês
de setembro em relação aos procedimentos de outorga novos. Os novos
procedimentos de outorga serão todos pelo SEI sendo agora digitais todos os
procedimentos. O comitê ainda possui competência na outorga de recursos hídricos
para empreendimentos de grande porte com potencial poluidor. Mesmo colocando se
as condicionantes em determinadas outorgas não quer dizer que seja liberada a
mesma. Passando primeiramente pelo setor técnico e após pelo IGAM. 10) Informes
gerais: Não houveram informes por parte dos conselheiros presentes. 11)
Comunicados dos Conselheiros: Não houveram comunicados. 12) Encerramento:
O presidente Paulo Roberto Machado Carvalho agradeceu a presença de todos os
conselheiros, comentando sobre grande e satisfatória participação de todos da
plenária, e não havendo mais assuntos a se tratar, foi declarada encerrada a sessão
da qual foi a presente ata foi lavrada.
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_______________________________________
Paulo Roberto Machado Carvalho
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Rio Grande – GD1

______________________________________
Gilberto Coelho
Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Rio Grande - GD1
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