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PLENÁRIA DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO
ALTO RIO GRANDE – CBH-GD1
Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020, realizada em 16 de Junho de 2020, via
videoconferência através de plataforma digital.Após a 1ª convocação foi realizada a
abertura da reunião que teve início as 14h e 20 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: Eduardo de Araújo
Rodrigues (IGAM), José Jorge Pereira (IGAM), Tenente Luiz Cláudio de Carvalho (
PMMG), Reginaldo da Silva Alves (IEF), Márcio Edgar Rodrigues Leite (EMATER),
Jacqueline Aparecida Ribeiro Paiva (SES), André Martius Santos Almeida Cruz
(EPAMIG) , Ivan Massimo Pereira Leite (CONSANE), Gustavo Alvarenga Rodrigues
(P.M.LAVRAS), Joyce Jennifer de Andrade Nascimento (P.M. NAZARENO), Cláudio
Heitor de Oliveira (P.M.ITUTINGA), Wanderlei da Silva (P.M.LIBERDADE), Dênio
Drummond Procópio (CEMIG GT), Laene Fonseca Vilas Boas (FIEMG), Jefferson
Francisco Soares (INTERCEMENT BRASIL S.A), Aline Aparecida Silva Pereira
(ARPA RIO GRANDE), Gilberto Coelho (UFLA), Paulo Roberto Machado Carvalho
(CREA-MG) e visitantes Maria Aparecida Pimentel Vargas ( representante PCH
CAPIVARI - Consultora da CEI Energética), Bárbara Pimenta (representante PCH
CAPIVARI – CEI Energética). 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, com a
reunião sendo feita por meio digital em virtude da pandemia do Corona Vírus. 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 pela
plenária. 3) Leitura e aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária ocorrida na cidade
de Lavras - MG em 11/02/2020: Foi feita a leitura da ata da 6ª Reunião Ordinária
sediada na cidade de Lavras-MG no dia 11/02/2020 sendo a mesma aprovada pela
plenária presente, com pequena correção dos nomes de alguns conselheiros que
constavam incorretos. 4) Discussão e aprovação do novo edital para o processo
eleitoral: A comissão eleitoral, de posse de novas adequações para o calendário do
processo eleitoral, realizará as adequações necessária com alterações de datas do
processo eleitoral. O conselheiro Paulo relembrou que a última data do mandato da
diretoria seria até 30/09/2020, e a posse da nova diretoria deveria acontecer até 90
dias antes do lançamento do edital. O conselheiro Eduardo de Araújo Rodrigues do
IGAM relembrou também que até a data de 30/09/2020 deverá ser feita a reunião de
posse e conclusão do processo pois na data de 01/10/2020 a nova diretoria já tem
que estar na posse do mandato. Logo, ficaram definidas as datas: Abertura da
Abertura do prazo de inscrição - 22/06/2020, Término do prazo para recebimento de
inscrições – 20/09/2020, Resultado da análise e julgamento da composição das chapas
inscritas - 23/09/2020, Prazo para interposição de recursos - 24 a 28/09/2020,
Resultado Análise e julgamento de recursos - 29/09/2020, Reunião plenária para
eleição e posse - 30/09/2020. 5) Relato do GT Cobrança: O presidente Paulo iniciou
apresentação da reunião do Grupo de Trabalho - GT Cobrança. Para tentar fechar a
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metodologia para cálculo do valor da cobrança para ser instituída em estimativa a
partir do ano que vem um trabalho produzido pelo IGAM , valor captado por ano de
água x carga poluidora por ano . Cobrança no setor de mineração do setor industrial .
Valores diferenciados no setor industrial e agroindustrial. O que foi discutido e
aprovado foi o modelo 3,Lançamento de efluentes no mesmo valor O município que
não trata seu esgoto pagará um valor de lançamento de esgoto mais que o dobro dos
municípios que estão com mais de 75 por cento do esgoto tratado 6) Parecer da
Comissão de Outorga Recurso PCH Capivari: O conselheiro Gilberto Coelho
(UFLA) apresentou o parecer da comissão de outorga a respeito do processo
nº07917/2018 – PCH Corredeiras do Capivari. O processo entrou em avaliação no
ano de 2019 no comitê, sendo apresentado em plenária, onde foi endossado o parecer
da SUPRAM. O grupo do PCH Corredeiras do Capivari solicitou pedido de revisão de
dados, pois o parecer da SUPRAM não estava correto com as informações obtidas
pelo hidrólogo. Após esse período, foi solicitado pela Câmara Técnica um pedido de
informações complementares à respeito do processo. Após a análise dos documentos
complementares enviados pela empresa responsável pelo empreendimento PCH
Corredeiras do Capivari e de análises feitas pela Câmara Técnica de Outorga e
Cobrança ficou definido o valor de Q7,10 = 7,61 m³/s e a manutenção de 50% deste
valor no Trecho de Vazão Reduzida, com base na transposição de vazões por - de
área partir da série histórica da Estação Fluviométrica de Itumirim. Logo decidiram
pela aprovação do pedido de revisão do critério de cálculo da Q7,10. Foi aberto
deliberação da plenária tendo me vista a aprovação da câmara técnica com 19 votos
favoráveis, um voto aberto e uma abstenção, considerando-se aprovada. 7)
Informações Convenio Pró Comitês ANA/IGAM: O presidente Paulo comunicou ao
comitê informações à respeito do convênio do IGAM com a ANA no chamado
programa pró – comitês o que seria o repasse de 500 mil reais da ANA para o IGAM
destinado à finalidade de estruturação e apoio aos comitês de bacia, com destinação
e distribuição aos comitês que não possuem cobrança, sendo aproximadamente 20
mil reais a cada comitê. 8) Informes gerais: O presidente Paulo em nome do comitê,
manifestou pesar pelo falecimento do filho do conselheiro Antonio Maria Fonseca
(P.M.Ijaci), comunicando que iria manter contato com o mesmo para manifestar as
condolências em nome de todos os conselheiros do comitê. 9) Comunicado dos
conselheiros: O conselheiro Gustavo Alvarenga Rodrigues (P.M.Lavras), seguindo a
premissa de comunicação entre os conselheiros comunicou que não houve feedback
de insatisfação dos proprietários do empreendimento , pois o mesmo esteve no local
e não houve relatos. 10) Encerramento: O presidente Paulo Roberto Machado
Carvalho agradeceu a presença de todos os conselheiros e não havendo mais
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assuntos a se tratar, foi declarada encerrada a sessão da qual foi a presenta ata
lavrada.

_______________________________________
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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