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BELO HORIZONTE FICARIA SEM ÁGUA
A PARTIR DE MARÇO DE 2020

A atuação do vereador Irlan Melo foi determinante. Suas denúncias sobre o colapso hídrico na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte alcançaram toda a população da nossa cidade que ficou apreensiva 

Fui a Brasília levar a notícia 
da possibilidade de falta de 
água em Belo Horizonte. Com o 
Senador Carlos Viana, trocamos 
informações importantes sobre 
este CRIME ocorrido.

Em uma das visitas técnicas, recebi 
a informação de que BH poderia 
fi car sem água. Imediatamente 
comecei a denunciar por todos os 
meios possíveis, principalmente 
através da imprensa.

Em meados de 2014 BH sofria com 
o racionamento de água. A COPASA
colocou em operação a captação no 
Rio Paraopeba, e passou a receber 
até 5.000L/s de água acabando com 
o racionamento em Belo Horizonte.

Com o rompimento da Barragem 
da Mina do Córrego do Feijão, da 
VALE, 12,7 milhões de m³ de rejeitos 
de mineração são despejados na 
natureza e que alcançou o Rio 
Paraopeba.

A COPASA suspendeu a captação 
do rio Paraopeba que era 
responsável pelo abastecimento 
de cerca de 30% da água potável
de nossa cidade e por cerca de 
60% da região metropolitana.

Em fevereiro deste ano, fui eleito 
Relator da CPI das Barragens, 
onde apresentei um plano de 
trabalho com várias visitas técnicas 
nas diversas fontes de tratamento, 
captação e barragens.
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Desde a criação da CPI, trabalhei 
incansavelmente para não permitir 
que BH fi casse sem água. Pressionei 
e exigi da VALE a construção de 
uma nova fonte de captação de 
água no Rio Paraopeba.
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Durante todo este tempo, estive 
presente nos principais veículos 
de mídia de BH, denunciando e 
alertando sobre a gravidade da 
problema e o que poderia ser feito 
em caráter de urgência.

Como relator da CPI das Barragens, 
sobrevoei o local onde poderia 
ser construída a nova captação 
de água para Belo Horizonte. Vi 
de perto. O crime foi maior que 
imaginávamos.

Gostaria de citar as atuações 
do Presidente Edmar Branco
e também dos vereadores 
que compõe a CPI, Bim da 
Ambulância, Gabriel, Bella 
Gonçalves, Wesley Autoescola 
e Pedrão do Depósito. 
Importante ressaltar o 
caráter suprapartidário dos 
trabalhos, realizados sem viés 
ideológico, dessa CPI. 
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Em reunião com o  Dr. Rômulo 
Perilli - Diretor da COPASA, fui 
informado que BH fi caria sem 
água em março de 2020 caso a 
captação no Rio Paraopeba não 
fosse retomada em até 11 meses.
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Ao ler uma dessas matérias, o Juiz 
da 6ª Vara da Fazenda Pública 
Estadual marcou uma audiência, 
entre a VALE, Ministério Público, 
Defensoria Pública, COPASA, 
Advocacia-Geral do Estado (AGE) e 
Prefeitura.
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VALE TERÁ QUE FAZER OBRAS PARA CAPTAR ÁGUA
EM PONTO NÃO CONTAMINADO DO PARAOPEBA

A VALE deve entregar até setembro de 2020, um novo sistema de captação de água no 
rio Paraopeba. A ação foi definida em audiência no TJMG

"Graças ao esforço 
do vereador aqui 
da capital, o Irlan 
Melo, que cobrando, 
cobrando, cobrando, 
o juiz fará uma 
audiência..."

Eduardo Costa

Dia 08/05/19
Rádio Itatiaia
Programa Conversa de 
Redação

No dia 09/05/2019 participei na 6ª 
Vara da Fazenda Pública e Autarquias 
da Comarca de Belo Horizonte da 
audiência que certamente repercutirá 
para as próximas gerações daqueles 
que vivem na cidade de Belo Horizonte. 

Esta audiência foi convocada, de ofício, 
pelo juiz da causa, após ter acesso a 
nossa entrevista que foi veiculada no 
Jornal O TEMPO no dia 09/04/2019. 
A referida matéria, foi, inclusive, 
anexada ao processo pelo juiz e foi 
toda produzida com as informações 
que passei como Relator da CPI das 
Barragens na Câmara Municipal.

Após mais de três horas de intenso 
debate e discussões acaloradas, 
com o juiz tendo que intervir em 
diversos momentos para acalmar os 
ânimos, chegou-se a um denominador 
comum: A VALE terá que construir 
uma nova fonte de captação de água 
potável para Belo Horizonte e Região 
Metropolitana com prazo fi nal de 
conclusão para Setembro de 2020. 
Vitória para toda a cidade!

Reprodução de 
trecho da ata 
de audiência 
realizada na 6ª 
vara onde fi cou 
determinada a 
construção da nova 
fonte de captação.


