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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG 
(Instituído pelo decreto 42595/2002 e instalado em 17/09/2003) 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e oito, às nove horas da manhã, 1 

no município de Santana do Paraíso/MG, reuniram-se os conselheiros do Comitê 2 

da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG para a realização da sua 3 

vigésima segunda Reunião Ordinária. Confirmado o quorum, a Sra. Flávia 4 

Pantuza, Presidente do CBH Santo Antônio-MG (FUNCESI) iniciou a reunião 5 

cumprimentando a todos e parabenizando os conselheiros presentes pela 6 

pontualidade e em seguida passou a palavra ao primeiro secretário, o Sr. Gianni 7 

Pantuza (VALE) para a leitura dos expedientes do dia. Após a leitura, dando 8 

seqüência à pauta, foram feitos os informes do GTIL, quando o Sr. Paulo Garcia - 9 

representante da AMPASC no referido grupo técnico - informou que foi indicado 10 

pelos membros do grupo técnico como presidente e Danúzia Martins da Costa 11 

(Prefeitura Municipal de Itabira) indicada como relatora. Este ainda informou que 12 

na primeira reunião do GTIL foram discutidas alterações no Regimento Interno, 13 

principalmente no que tange a freqüência e presença dos conselheiros. Em 14 

seguida, a relatora, Sra. Danúzia Martins da Costa, disse que a Sra. Giuliana  15 

(Ministério Público de Minas Gerais) apresentaria as propostas de alteração no 16 

Regimento Interno, mas estas só seriam deliberadas posteriormente, no momento 17 

das votações e deliberações. Neste momento a Sra. Giuliana  apresentou a 18 

síntese das alterações previstas, enfatizado que as principais seriam referentes 19 

às justificativas de ausência dos conselheiros. Dando continuidade aos informes, 20 

foi passada a palavra ao GTOC que representado pelo Sr. Giordane Ottone 21 

(ASPRENARSA) informou que a primeira reunião do grupo técnico foi realizada 22 

no dia vinte e nove de outubro, quando foi definido que a presidente do grupo 23 

seria a Sra. Joselaine Filgueira (IGAM); Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous), 24 

secretário; e Sr. Giordane Ottone, relator. O relator fez a leitura da ata da primeira 25 

reunião, destacando que nesta reunião o GTOC deu deferimento ao Parecer 26 

Técnico do IGAM referente à outorga para captação de água em curso d’água no 27 

Rio do Tanque, no município de Dom Joaquim/MG, pela empresa MMX Minas Rio 28 

Mineração (Processo n.º 5499/2007). Uma vez citado o nome da MMX, a Sra. 29 

Flávia Pantuza fez a leitura da comunicação recebida desta informando a 30 

alteração da razão social da empresa, que passou de MMX Minas-Rio Mineração 31 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG 
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S.A. para Anglo Ferrous Minas-Rio Mineração S.A, conforme assembléia geral 32 

realizada em cinco de agosto do ano corrente. Na seqüência o Sr. André Nillo 33 

(Belmont Mineração), relator do GTSI fez os informes referentes ao respectivo 34 

grupo técnico, relatando acerca da primeira reunião, ocorrida em vinte e quatro de 35 

outubro. Este informou que o principal assunto da reunião foi o projeto do SIGI 36 

Santo Antônio, apresentado ao FHIDRO pela Prefeitura Municipal de Itabira. 37 

Segundo o relato, após a reunião do GTSI, o grupo recebeu a informação de que 38 

a Prefeitura Municipal de Itabira recebeu, em vinte e nove de novembro, uma 39 

correspondência remetida pelo IGAM/FHIDRO, solicitando alterações no projeto, 40 

no que se refere à solicitação de imagens, quando foi proposto ao próprio Estado, 41 

através do órgão competente, disponibilizar as imagens para o SIGI. A partir do 42 

recebimento da correspondência, a Prefeitura Municipal de Itabira terá quinze dias 43 

para dar ciência ao IGAM do recebimento da correspondência e informar que fará 44 

as alterações necessárias. Após estes quinze dias, terá trinta dias, prorrogáveis 45 

para mais trinta, para efetuar todas as alterações e reenviar o projeto ao IGAM. 46 

Segundo o relator do GTSI, outro assunto discutido na reunião do grupo foi a 47 

Deliberação Normativa Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG, nº 48 

04, de 10 de Novembro de 2006, que institui, em caráter permanente, o Grupo 49 

Técnico de Sistema de Informações Integrado do CBH Santo Antônio-MG. O Sr. 50 

André Nillo relatou que o grupo considerou que DN 04 restringe a função do 51 

GTSI, uma vez que o grupo almeja mais liberdade de trabalho. Finalizando, o 52 

relator do GTSI solicitou que fosse avaliada a viabilidade da reedição do livro 53 

“Santo Antônio do Matto Dentro: uma jornada em defesa das águas e da vida”, 54 

que relata diversos aspectos da bacia do Rio Santo Antônio-MG, enfatizando a 55 

expedição realizada em 2000, pois a maioria dos conselheiros não teve acesso à 56 

primeira edição. Respondendo à solicitação do Sr. André Nillo, a Sra. Flávia 57 

Pantuza expôs a idéia do Sr. Paulo Garcia de realizar uma nova expedição no 58 

ano de 2009 e, partir desta, produzir um novo material, atualizado. Quanto à 59 

disponibilização do livro, a Sra. Flávia Pantuza informou que verificará a 60 

possibilidade para os conselheiros de terem acesso ao conteúdo que retrata o 61 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG 
(Instituído pelo decreto 42595/2002 e instalado em 17/09/2003) 

início do trabalho do comitê, lembrando ainda que a cópia de livros é crime. 62 

Dando prosseguimento à reunião, a Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira 63 

(Tininha), representante da ADDAF, foi convidada a relatar sobre o primeiro 64 

módulo do Curso “Estrutura, Funcionamento e Atribuições dos Comitês de 65 

Bacias”, promovido pela Câmara Técnica de Capacitação e Informação/CTCI, do 66 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A Sra. Tininha iniciou o relato 67 

informando que além dela, participaram do curso os conselheiros: Maria do 68 

Socorro Hemétrio Caldeira (Prefeitura Municipal de Joanésia) e Carlos Humberto 69 

de Oliveira Cruz (CREA-MG). Na seqüência, informou que o curso foi muito 70 

voltado para a discussão do papel dos conselheiros dos comitês de bacias 71 

hidrográficas, discutindo sua representatividade e participação. A mesma deu 72 

ênfase a palestra sobre os instrumentos de gestão de recursos hídricos, 73 

destacando a necessidade dos comitês implantarem estes instrumentos, que são: 74 

plano diretor, sistemas de informação, enquadramento dos corpos d’água, 75 

cobrança pelo usos dos recursos hídricos e outorga do direito de uso da água. 76 

Outros assuntos destacados pela Sra. Tereza Cristina foram: a alteração do 77 

mandato dos conselheiros, de dois para quatro anos, a fim de agilizar os 78 

processos em andamento do comitê; e o incentivo à aprovação dos consórcios 79 

intermunicipais, considerados como uma alternativa para os pequenos 80 

municípios. Em seguida a Sra. Tereza Cristina informou que no segundo módulo 81 

do curso os representantes do comitê deverão apresentar o Plano de Ações de 82 

2009. Finalizando, a mesma comentou sobre o compromisso do conselheiro de 83 

agir e atuar no comitê, enfatizando que o trabalho do conselheiro é voluntário, 84 

mas demanda um grande compromisso. Dando prosseguimento à reunião, o 85 

primeiro secretário abriu espaço para os outros conselheiros que participaram do 86 

curso relatarem suas observações, mas somente a Sra. Maria do Socorro se 87 

pronunciou, destacando a importância da apresentação do Plano de Ações do 88 

comitê no segundo módulo, que será realizado no período de 23 a 25 de 89 

novembro próximo. Em resposta à solicitação da Sra. Maria do Socorro, a 90 

presidente do CBH Santo Antônio-MG ressaltou que, segundo o vice-presidente 91 
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do CBH Santo Antônio-MG, durante a oficina do Projeto Marca D’água foi 92 

realizado um trabalho sobre o plano de ações do comitê, e que este deverá ser 93 

colocado numa melhor forma de apresentação para ser levado ao segundo 94 

módulo do curso. Na seqüência, a mesma agradeceu o acolhimento da Prefeitura 95 

Municipal de Santana do Paraíso, especialmente aos funcionários Ildon e Jeová. 96 

Em seguida a Sra. Flávia Pantuza comentou sobre o reembolso das despesas de 97 

alimentação e transporte dos conselheiros da sociedade civil, informando que o 98 

conselheiro deste segmento que precisar ressarcir os valores deverá solicitar 99 

previamente o empenho das despesas e guardar a passagem e encaminhá-la ao 100 

escritório do CBH Santo Antônio. A mesma destacou que o reembolso não é 101 

imediato e pode levar alguns meses. Após todos os informes, dando 102 

prosseguimento à pauta, para que fosse feita a aprovação da ata da vigésima 103 

primeira reunião ordinária, a Sra. Flávia Pantuza informou que a ata estava 104 

extensa e, como esta havia sido enviada previamente para o conhecimento dos 105 

conselheiros, questionou se a plenária gostaria de ir diretamente para as 106 

considerações e aprovação ou se seria necessária uma releitura durante a 107 

reunião. O Sr. Gianni Pantuza realizou a contagem dos votos da plenária que, por 108 

27 votos a 09, optou por ir direto às considerações. Neste momento, a Sra. Flávia 109 

Pantuza convocou os membros para exporem as considerações referentes à ata. 110 

A Sra. Joselaine Filgueira (IGAM), se manifestou, solicitando que na linha 56 111 

fosse retirado o termo “GAT” e mantido somente “PIRH-DOCE” e, na linha 57, 112 

onde está o termo “leiam e façam sugestões e observações” alterar para “leiam e 113 

conheçam a proposta do plano”, visto que o Termo de Referência aponta 114 

diretrizes para a execução do trabalho e não há como fazer grandes alterações. O 115 

Sr. Ronaldo Rajão (PUC MG) se contrapôs, alegando que a ata relata o que 116 

ocorreu na última reunião e a expressão citada na ata é exatamente a que foi 117 

usada na reunião e, considerando que tal alteração seria inviável, sugeriu que não 118 

fosse feita a alteração na linha 57, mas sim incluir a observação da Sra. Joselaine 119 

na ata da presente reunião. A Sra. Flávia Pantuza colocou a ata em votação, que 120 

foi aprovada, contendo a alteração da linha 56, por unanimidade. Após a 121 



      
 

Ata da XXII Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

 

 5 
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aprovação, a presidente do CBH Santo Antônio-MG solicitou aos conselheiros 122 

presentes que participaram da XXI reunião que assinassem a ata, pois os 123 

conselheiros que participarão do Fórum Nacional de Comitês precisarão 124 

apresentá-la assinada. Na seqüência o primeiro secretário informou que conforme 125 

a pauta, o próximo item seria a aprovação das alterações do Regimento Interno 126 

propostas pelo GTIL. Contudo, a Sra. Flávia Pantuza informou que a Sra. Danúzia 127 

estava providenciando os documentos necessários e sugeriu que fosse discutido 128 

o assunto seguinte para otimizar o tempo. Prosseguindo, passou-se para a 129 

discussão sobre a situação das entidades com freqüência irregular. O Sr. Gianni 130 

Pantuza apresentou um mapa de apontamento das faltas até a reunião ocorrida 131 

em Senhora do Porto/MG. A presidente do CBH Santo Antônio-MG destacou a 132 

existência de conselheiros titulares com mais de três faltas e que de acordo com o 133 

Regimento Interno vigente, três faltas consecutivas excluem o conselheiro. A Sra. 134 

Flávia Pantuza levantou ainda uma discussão sobre a falta dos conselheiros 135 

suplentes, que não participaram de nenhuma reunião, não tendo comparecido 136 

sequer à reunião de posse. A mesma questionou à GTIL se estes suplentes 137 

poderiam ser excluídos por falta. Para a discussão de todos os casos, o mapa foi 138 

subdivido por segmentos e o primeiro segmento apresentado foi o dos usuários 139 

que, segundo a diretoria do CBH Santo Antônio-MG apresenta uma condição 140 

diferenciada dos outros segmentos, visto que na maioria das cadeiras a mesma 141 

instituição ocupa a titularidade e a suplência. Levando este aspecto em 142 

consideração, a única representação que apresentou um número elevado de 143 

faltas foi a Copasa, mas a sua representante na reunião, a Sra. Rosária Emília, 144 

informou que todas as faltas foram justificadas, embora o mapa indicasse faltas 145 

sem justificativas e solicitou que fosse feita uma verificação, pois as justificativas 146 

foram enviadas via e-mail. A Sra. Flávia Pantuza acatou a solicitação da Sra. 147 

Rosária, mas ressaltou que, conforme acordado pela plenária na XXI Reunião 148 

Ordinária, ocorrida em Senhora do Porto/MG, só serão aceitas justificativas 149 

enviadas em tempo hábil, acompanhada da comunicação ao suplente, sendo que 150 

a justificativa, juntamente com a comprovação da comunicação ao suplente, 151 
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deverão ser encaminhadas ao escritório do CBH Santo Antônio-MG. Neste 152 

momento, a Sra. Tininha informou que na última reunião não pode comparecer e 153 

não tinha o contato do suplente e, ao ligar para o escritório do comitê, a Andréia 154 

informou que também não tinha nenhum contato do Sr. Ézio Dornelas, 155 

representante da Associação de Brigadistas de Conceição do Mato Dentro. A Sra. 156 

Tininha relatou que a Andréia fez contato com alguém do município de Conceição 157 

do Mato Dentro e que esta pessoa tentaria falar com o Sr. Ézio Dornela. Contudo, 158 

não obteve retorno. Diante da situação, a Sra. Flávia Pantuza recomendou que 159 

quando o conselheiro não tiver o contato, este deve informar ao comitê por e-mail, 160 

solicitando que o escritório faça a comunicação. A presidente do CBH Santo 161 

Antônio-MG ainda destacou a existência de três casos como o citado, de 162 

conselheiros que não disponibilizaram contato, e sugeriu a substituição desses 163 

conselheiros que o comitê não consegue sequer contato. O Sr. Gianni Pantuza 164 

disponibilizou o número do seu telefone celular, dizendo que por ser o primeiro 165 

secretário, está à disposição para receber as comunicações, embora, seja 166 

imprescindível a comunicação também por escrito dentro do prazo. Após a fala do 167 

primeiro secretário, o Sr. Dácio Guerra (SAAE Itabira) sugeriu que fosse retomada 168 

a discussão referente ao segmento dos usuários e que cada segmento discutiria 169 

seu caso específico na hora correta a fim de agilizar o procedimento. Dessa 170 

forma, o Sr. Gianni Pantuza apresentou os casos do SAAE Itabira e Cenibra, nos 171 

quais os conselheiros suplentes são mais presentes que os titulares, sugerindo 172 

uma troca entre nomes de titular e suplente. Ficou entendido que compete à 173 

entidade e não ao comitê definir os nomes dos conselheiros, titular e suplente, 174 

quando acontecer o caso de uma mesma entidade ocupar a titularidade e a 175 

suplência, uma vez que isso não traz impactos ao andamento do comitê, pois nos 176 

casos mencionados - SAAE Itabira e Cenibra - a entidade sempre tem um 177 

representante presente nas reuniões. Retornando ao caso da Copasa, a Sra. 178 

Rosária Emília solicitou uma revisão da freqüência, e o Sr. Gianni Pantuza 179 

informou que tal revisão será feita, mas disse que como a Copasa ocupa 180 

titularidade e suplência pelo menos um conselheiro deve estar presente à reunião, 181 
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ressaltou que duas reuniões ordinárias ficaram sem deliberações da plenária por 182 

falta de quorum,portanto, reafirmou a necessidade do compromisso da Copasa de 183 

enviar pelo menos um representante para as reuniões. A Sra. Flávia Pantuza 184 

informou que, no momento, verificou a existência de dois e-mails de justificativa 185 

da Copasa, e que verificaria o prazo no qual eles foram enviados. A presidente do 186 

CBH Santo Antônio-MG informou que a justificativa feita pela Copasa, referente à 187 

reunião ocorrida no município do Serro, em 27 de junho passado não foi enviada 188 

no prazo mínimo de 48 horas. A Sra. Flávia Pantuza informou que o Regimento 189 

Interno do CBH Santo Antônio-MG prevê tempo hábil para o envio das 190 

justificativas e no caso da Copasa, a justificativa para a reunião ocorrida no 191 

Serro/MG foi enviada no dia da reunião. O Sr. Gianni Pantuza informou que até a 192 

aprovação do prazo de 48 horas para o envio da justificativa, ocorrido na XXI 193 

reunião ordinária, o Regimento Interno não mencionava um prazo específico e 194 

sim tempo hábil e, para ele, tempo hábil é tempo suficiente para chamar o 195 

suplente, e no caso da Copasa, o titular e o suplente são da mesma entidade. 196 

Neste momento o Sr. André Nillo relatou que ficou incluído na ata da XXI reunião 197 

ordinária que as justificativas deveriam ser lidas e apresentadas à plenária, que 198 

faria a avaliação e julgamento das mesmas, destacando que não basta enviar a 199 

justificativa; ela terá que ser aprovada pela plenária. A Sra. Danúzia Martins 200 

ressaltou que as justificativas deverão ser lidas durante a reunião para que a 201 

plenária saiba do que se trata. A fim de agilizar o andamento da reunião, a Sra. 202 

Flávia Pantuza falou que primeiramente deveriam resolver as situações 203 

pendentes apresentadas no mapa de apontamento de faltas, e o que estava 204 

sendo feito no momento era o apontamento das faltas marcadas até a reunião do 205 

dia 17 de setembro. O Sr. Gianni Pantuza questionou se a justificativa contava 206 

como falta para a contagem de três falta consecutivas e cinco alternadas. Ficou 207 

acordado que a justificativa não contará como falta. Encerradas as discussões do 208 

segmento dos usuários, a Sra. Flávia Pantuza iniciou a apresentação das faltas 209 

da sociedade civil, na qual o primeiro caso apontado foi o da Cáritas Diocesana, 210 

que apresenta três faltas consecutivas sem justificativa. A Sra. Flávia Pantuza 211 
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informou que a Cáritas Diocesana justificou a ausência na reunião de Santana do 212 

Paraíso, mas não houve justificativa para as outras três reuniões, e que neste 213 

caso, de acordo com o Regimento deveria ser solicitada a substituição da 214 

entidade, com três faltas consecutivas. Após sua colocação, a presidente do CBH 215 

Santo Antônio-MG abriu espaço para os conselheiros manifestarem a opinião 216 

sobre o caso. O Sr. Paulo Garcia disse que o mandato não pertence à entidade e 217 

sim ao segmento da sociedade civil, conforme consta no Regimento Interno, e 218 

que neste caso o segmento deveria se reunir e colocar o Sindicato Metabase, 219 

suplente da Cáritas Diocesana, como titular. Entretanto, a Sra. Flávia Pantuza se 220 

contrapôs, afirmando que isso deveria acontecer num outro momento, quando for 221 

feita a substituição da Cáritas Diocesana, para então o segmento definir se a nova 222 

entidade será titular ou suplente. A presidente ainda afirmou que, do seu ponto de 223 

vista, o Sindicato Metabase deve assumir a titularidade, visto que a Cáritas 224 

Diocesana foi excluída de forma temporária, até a exclusão ser ratificada pelo 225 

segmento e pelo comitê. Após a colocação da Sra. Flávia Pantuza, o Sr. Gianni 226 

Pantuza perguntou se algum conselheiro discordava da colocação. O Sr. Dácio 227 

Guerra sugeriu que fosse feito um desligamento gradual, no qual a Cáritas 228 

Diocesana passaria a ocupar a suplência e, caso continuasse faltosa, seria 229 

excluída. O Sr. Mário Menezes (AMPASC) discordou, afirmando que se a 230 

entidade não participa como titular, não passará a participar sendo suplente e que 231 

o Regimento Interno deveria ser seguido. Dessa forma a plenária optou pela 232 

exclusão da Cáritas Diocesana e decidiu que a diretoria do CBH Santo Antônio-233 

MG deverá enviar um comunicado à entidade e buscar junto ao IGAM quais os 234 

procedimentos deverão ser tomados. A Sra. Flávia Pantuza relatou que os dois 235 

maiores problemas do segmento sociedade civil, não têm sequer canal de 236 

comunicação com o escritório, e referem-se às entidades Associação de 237 

Brigadistas de Conceição do Mato Dentro, representada pelo Sr. Ézio Dornela 238 

Goulart e Associação Comunitária de Ouro Fino, representada pelo Sr. Eduardo 239 

Luiz da Silva, que não compareceu sequer à posse. Segundo a mesma, o CENSI, 240 

que também não compareceu à posse que ocorreu dentro da própria instituição e 241 
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nem à qualquer reunião, nunca fez contato com o comitê. Neste momento o Sr. 242 

Giordane Ottone informou que em conversa informal com o Sr. Eduardo Luiz, este 243 

informou que não teria nenhum interesse em participar do comitê. Na 244 

oportunidade, o Sr. Giordane Ottone informou que justificou sua ausência na 245 

reunião ocorrida no dia 17 de setembro, ligando para o escritório do comitê quatro 246 

dias antes da reunião, avisando que não teria como enviar a justificativa por e-247 

mail. Diante da situação das faltas de algumas entidades da sociedade civil, a 248 

presidente do CBH Santo Antônio-MG informou que irá encaminhar o caso da 249 

Associação de Brigadistas de Conceição do Mato Dentro e da Associação 250 

Comunitária de Ouro Fino ao IGAM, a fim de verificar o que poderá ser feito. 251 

Quanto ao CENSI, ela informou que eles nunca participaram, mas existe o 252 

contato, via e-mail, do seu representante legal no comitê. A Sra. Flávia Pantuza 253 

expôs que o Regimento Interno não menciona exclusão de suplente, e deverá ser 254 

feita uma verificação junto ao IGAM. Terminadas as discussões do segmento 255 

sociedade civil, foram apresentadas as faltas do poder público estadual. O 256 

primeiro caso verificado foi o da Secretaria de Estado de Saúde - SES, na qual 257 

ocorre o mesmo caso de uma mesma entidade ocupar titularidade e suplência e 258 

somente o membro suplente freqüentar as reuniões. A segunda entidade a 259 

apresentar problemas foi a FEAM, que enviou representante apenas à reunião de 260 

posse. O Sr. Gianni Pantuza relatou que sabe do interesse da Polícia Militar 261 

Ambiental em retornar ao comitê e, sendo um órgão do Estado, o comitê poderia 262 

encaminhar ao IGAM uma proposta para que a FEAM fosse substituída pela 263 

Polícia Militar Ambiental. A Sra. Flávia Pantuza informou que na segunda falta da 264 

FEAM foi feito contato com o Sr. Álvaro Martins Junior, representante titular da 265 

entidade, e este informou não ter interesse em participar, relatando ainda ter 266 

enviado um comunicado à diretoria da instituição. A Sra. Flávia Pantuza informou 267 

ainda que esteve no IGAM e comunicou o fato à Sra. Cleide Pedrosa e à Sra. 268 

Luiza de Marilac. O Sr. Marcel Vasconcellos disse que durante sua participação 269 

no Workshop de Outorga encontrou o Sr. Alexandre, da FEAM, e o informou 270 

sobre a séria ausência da entidade, sendo que este informou que enviaria um 271 
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documento alterando a representação da FEAM antes da reunião de Santana do 272 

Paraíso. O Sr. Marcel Vasconcellos ressaltou que nesta reunião, em Santana do 273 

Paraíso, a FEAM já estava completando três faltas. No momento de apresentação 274 

das faltas da Secretaria de Estado de Educação - SEE, a Sra. Maria do Rosário 275 

Reis Simões (Zara) disse que não recebeu a confirmação da reunião referente à 276 

oficina do Projeto Marca D’Água, ocorrida no dia 17 de outubro e que a 277 

representante titular nunca fez contato informando a presença ou ausência nas 278 

reuniões. Em resposta à colocação da Sra. Zara, o vice-presidente do CBH Santo 279 

Antônio-MG informou que a Sra. Marluce Oliveira, representante titular da SEE 280 

estava licenciada da secretaria. A Sra. Giuliana Fonoff sugeriu que no caso da 281 

FEAM fosse feita uma comunicação à entidade informando a situação, porque 282 

ainda não há as três faltas consecutivas, mas a próxima falta proporcionará a 283 

exclusão da entidade. A proposta da Sra. Giuliana foi aprovada pela plenária. 284 

Para finalizar o apontamento das faltas, iniciou-se a análise das ausências do 285 

poder público municipal. A Sra. Flávia Pantuza apresentou a situação do 286 

município de Congonhas do Norte, cujo representante faltou em todas as 287 

reuniões, não tendo participado sequer da posse. O Sr. Mário Menezes 288 

posicionou-se considerando que a presença do suplente supre a ausência do 289 

titular e, no caso do município de Congonhas do Norte seriam duas faltas não 290 

justificadas, ressaltando que o comitê deve procurar usar sempre o mesmo 291 

critério para avaliar as faltas. A Sra. Flávia Pantuza discordou do posicionamento 292 

do Sr. Mário Menezes, considerando que de acordo com o Regimento Interno, se 293 

o titular tiver três faltas consecutivas sem justificativas e sem comunicação ao 294 

suplente, e mesmo que esse esteja presente, sendo ele de outra instituição, o 295 

titular será excluído, conforme ocorreu com a Cáritas Diocesana. Diante dessa 296 

colocação, o Sr. Mário Menezes pediu que seu posicionamento fosse 297 

desconsiderado. A Sra. Danúzia Martins manifestou-se dizendo que deveria ser 298 

enviado um comunicado à Prefeitura de Congonhas do Norte, informando a 299 

situação, pois o município ainda não tem três faltas consecutivas e nem cinco 300 

alternadas. A plenária acatou a sugestão. Passando para o município de 301 
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Conceição do Mato Dentro, a Sra. Flávia Pantuza informou que este estava com 302 

duas faltas, uma justificativa e uma presença. O Sr. Luiz Cláudio Ferreira de 303 

Oliveira (Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro) discordou dizendo 304 

que todas as faltas foram justificadas, não sabendo o motivo delas não constarem 305 

no mapa. A Sra. Flávia Pantuza o respondeu dizendo que a justificativa foi 306 

enviada após o horário da reunião e que o suplente não havia sido comunicado. O 307 

Sr. Luiz Cláudio informou que o suplente não foi informado porque ele nunca 308 

responde às comunicações. Neste momento, a Sra. Maria Cledmar, representante 309 

do município de Passabém, suplente de Conceição do Mato Dentro, informou que 310 

realmente houve problemas na comunicação uma vez que até a última reunião o 311 

município de Passabém era representando pela Sra. Heloísa Duarte, mas esta se 312 

encontrava ausente. A Sra. Maria Cledmar ressaltou ainda que as faltas do 313 

município são referentes ao período de representação da Sra. Heloísa, e que a 314 

presente reunião é a primeira que ela participava após ser indicada pelo prefeito. 315 

A Sra. Zara sugeriu que o comitê enviasse um comunicado aos suplentes 316 

faltosos, informando que os titulares precisam da participação deles.  Dando 317 

seqüência à pauta, a Sra. Flávia Pantuza informou que seriam apresentadas as 318 

alterações do Regimento Interno, para que a plenária deliberasse. O Sr. Gianni 319 

Pantuza convidou o segundo secretário, Sr. Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, que 320 

chegou após a abertura da reunião, para compor a mesa diretora, ao que esse 321 

recusou-se. O Sr. Gianni passou a palavra para a Sra. Giuliana Fonoff apresentar 322 

as alterações propostas pelo GTIL. A primeira proposta apresentada foi  alteração 323 

do parágrafo primeiro do artigo sétimo: substituição do texto “os órgãos e 324 

entidades do estado, bem como os Municípios que integrarão a representação 325 

descrita nos incisos I, II, serão escolhidos através de consenso, eleição ou sorteio 326 

em reunião...” para “os órgãos e entidades do estado, bem como os Municípios 327 

que integrarão representação descrita nos incisos I, II, serão escolhidos através 328 

de eleição em reunião...”. A plenária aprovou a alteração por 28 votos a 1. Outra 329 

alteração proposta pelo GTIL seria a inclusão do parágrafo décimo primeiro no 330 

artigo décimo. Segundo a Sra. Guiliana Fonoff, este parágrafo seria uma punição 331 
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para as entidades faltosas, contudo, a mesma optou por apresentar a alteração 332 

após discutir o artigo décimo, visto que a redação do parágrafo décimo primeiro 333 

faz menção ao artigo décimo. No artigo décimo foram apresentadas alterações 334 

que se referem à ausência e justificativa dos membros, sendo aprovada pela 335 

plenária a nova redação que diz: “O membro que tiver 3(três) faltas consecutivas 336 

ou alternadas, sem justificativa acatada pelo plenário, será excluído, bem como a 337 

entidade que representa, do CBH Santo Antônio. Havendo duas faltas 338 

consecutivas do membro, o mesmo será advertido sobre a possibilidade de 339 

exclusão da entidade que representa no CBH Santo Antônio-MG”. A Sra. Danúzia 340 

Martins ressaltou que caso a plenária não aceite a justificativa, será apontada 341 

falta do conselheiro. A mesma disse que o comitê tem poucas reuniões durante o 342 

ano e estas reuniões estão sendo prejudicadas devido ao grande número de 343 

conselheiros faltosos. A Sra. Giuliana Fonoff aproveitou para destacar que na 344 

possibilidade do conselheiro ter cinco faltas alternadas, ele pode ficar até um ano 345 

sem comparecer às reuniões sem ser punido pelas ausências. Ainda no artigo 346 

décimo foram aprovadas alterações nos parágrafos primeiro, segundo e terceiro. 347 

Nos parágrafos primeiro e segundo, ficou definido que o prazo máximo para envio 348 

das justificativas e convocação do suplente pelo titular deverá ser de 48 horas 349 

antes da reunião. Já o parágrafo terceiro sofreu uma pequena alteração no texto, 350 

e a plenária aprovou a seguinte redação: “No caso do desligamento da entidade 351 

titular, o Presidente convocará a entidade suplente para ocupar a vaga, sendo 352 

que a suplência será preenchida por uma das entidades eleitas, na seqüência da 353 

votação que complementará o mandato em curso”. A criação do parágrafo sexto, 354 

que previa a destituição do membro por falta de decoro não foi aprovada pela 355 

plenária, que considerou que o parágrafo não foi bem redigido. Diante do 356 

posicionamento da plenária, a Sra. Giuliana Fonoff solicitou que os conselheiros 357 

enviassem sugestões ao GTIL para que uma nova redação fosse apresentada na 358 

próxima reunião ordinária. A Sra. Danúzia Martins ficou de encaminhar, por e-359 

mail, a todos os conselheiros, o documento contendo o texto apresentado à 360 

plenária e solicitou que, caso alguém não receba, que seja feito contato com 361 
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escritório do CBH Santo Antônio-MG, solicitando o reenvio.  Logo após, foram 362 

aprovadas as alterações no artigo doze, que passou a ter a seguinte redação: “A 363 

diretoria será constituída por um presidente, um vice-presidente, um secretário e 364 

um segundo-secretário eleitos pelo plenário, dentre os membros do Comitê, na 365 

primeira reunião após a publicação do ato Governamental de nomeação dos 366 

membros do Comitê, podendo haver uma reeleição, independentemente do cargo 367 

ocupado na diretoria”. Ainda no parágrafo doze, nos parágrafos primeiro e 368 

segundo, a palavra setores foi substituída por segmentos e, no parágrafo quinto, a 369 

palavra setor foi também substituída pela palavra segmento. Após a aprovação 370 

das alterações no artigo doze, a Sra. Giuliana Fonoff retornou à alteração prevista 371 

para o artigo sétimo, que seria a criação do parágrafo décimo primeiro, com os 372 

seguintes dizeres: “A entidade que for excluída nos termos do artigo décimo, 373 

ficará inelegível para o próximo mandato”. Tal inclusão no artigo sétimo foi 374 

aprovada pela plenária, finalizando assim a votação das alterações do Regimento 375 

Interno do CBH Santo Antônio-MG. Dando seqüência à pauta do dia, foi 376 

apresentada para discussão a alteração dos dias das reuniões ordinárias do 377 

comitê, ao que a plenária optou por manter as reuniões ordinárias nas sextas-378 

feiras, e os seminários socioambientais nas quintas-feiras que antecedem as 379 

reuniões. Em seguida foram apresentadas as justificativas enviadas ao escritório 380 

do CBH Santo Antônio-MG referentes à XXII Reunião Ordinária. Foram aceitas as 381 

seguintes justificativas: Sra. Marilene Assunção (Prefeitura Municipal de Senhora 382 

do Porto - suplente), Sr. Daniel de Oliveira Malard (Ministério Público de Minas 383 

Gerais - suplente), Sr. Jean Charles da Cunha Lage (Sociedade Ambiente Vivo 384 

Itabira - suplente), Sra. Marina da Conceição Moysés de Magalhães (Prefeitura 385 

Municipal de Santa Maria de Itabira - titular), Sra. Célia Froes (IGAM - suplente) e 386 

Sra. Mercês Lage Chaves (Secretaria de Estado de Saúde - suplente). Não foi 387 

aceita a justificativa do Sr. Riler Tadim dos Santos (Prefeitura Municipal de 388 

Sabinópolis - suplente). A justificativa da Sra. Maria Valdete Leite da Cruz não foi 389 

julgada pela plenária visto que a entidade, mediante votação da plenária, foi 390 

excluída do comitê.  Dando andamento à pauta do dia, a Sra. Flávia Pantuza 391 
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informou sobre a necessidade da criação de um convênio para liberação de 392 

verbas do IGAM para o CBH Santo Antônio-MG e, para tanto, o comitê deveria 393 

indicar uma instituição, preferencialmente do segmento sociedade civil, para que 394 

esta, por sua vez, faça um convênio com o IGAM. A plenária acordou que o 395 

convênio deverá ser feito com a Fundação Comunitária de Ensino Superior de 396 

Itabira - FUNCESI. Na seqüência foi deliberada a indicação de um membro para 397 

representar o CBH Santo Antônio-MG nos conselhos APA Pedreira e PARNA 398 

Cipó, ao que a plenária optou por indicar o Sr. Gianni Marcus Pantuza Almeida 399 

(VALE). Prosseguindo a pauta, a Sra. Joselaine Filgueira apresentou o parecer 400 

técnico do IGAM favorável ao deferimento de outorga à Anglo  Ferrous Minas-Rio 401 

Mineração S.A (antiga MMX Minas-Rio Mineração S.A.). A Sra. Joselaine 402 

informou que a equipe técnica do IGAM concluiu pelo deferimento, com 403 

condicionantes, do processo na modalidade de autorização, com validade de 404 

cinco anos, para captação direta no corpo d’água do Rio do Peixe, a jusante da 405 

sede do município de Dom Joaquim. A mesma relatou as condicionantes 406 

definidas pelo IGAM, a serem cumpridas pelo empreendedor. São elas: (1) 407 

manter monitoramento de vazão no Rio do Peixe durante toda a vida útil do 408 

empreendimento, realizando medições diárias de vazão e enviar relatório 409 

semestral ao IGAM contendo os valores das medições; (2) manter monitoramento 410 

da qualidade das águas com freqüência trimestral, conforme os parâmetros 411 

avaliados no estudo ambiental (EIA/RIMA e informações adicionais) durante toda 412 

a vida útil do empreendimento, incluindo mais dois pontos de monitoramento no 413 

Rio do Peixe. A Sra. Joselaine salientou que o parecer técnico do IGAM foi 414 

avaliado pelo GTOC, numa reunião que contou com todos os integrantes do 415 

grupo técnico, que após discussão e esclarecimento de todas as dúvidas, foram 416 

favoráveis ao parecer. A representante do IGAM destacou ainda que quem 417 

concede a outorga é o IGAM, e não o comitê, mas como a gestão é 418 

compartilhada, o processo é apresentado à plenária do comitê, que dará ou não 419 

anuência, podendo ainda contribuir no que se refere às condicionantes, visto que 420 

os conselheiros têm um maior conhecimento da bacia. Após a exposição do 421 
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processo de outorga e do parecer técnico do IGAM, a plenária, por vinte dois 422 

votos a favor e seis contra, optou pela anuência, porém, com as seguintes 423 

ressalvas: (1) que o estudo da progressão populacional a partir dos empregos 424 

gerados não leve em consideração apenas o indivíduo empregado, considerando 425 

que o mesmo, a partir do emprego, venha a constituir família e que esta residirá 426 

no entorno do empreendimento; (2) utilização do Q7,10 de forma mais restrita; (3) 427 

alteração, na condicionante, do prazo previsto para o envio do relatório, de 428 

semestral para trimestral. Ficou definido que o comitê deverá enviar ao IGAM o 429 

parecer favorável, contendo as ressalvas aprovadas pela plenária. Para finalizar 430 

as deliberações previstas para o dia, foi discutida a representação do CBH Santo 431 

Antônio-MG no GAT Doce. A Sra. Flávia Pantuza informou que o comitê 432 

precisava definir a indicação de um representante titular e um suplente para 433 

compor o Grupo de Acompanhamento Técnico do Plano Integrado do Rio Doce, 434 

pois os conselheiros indicados anteriormente não estavam comparecendo às 435 

reuniões realizadas em Governador Valadares/MG. A Sra. Rejane, indicada 436 

anteriormente, se afastou do comitê, sendo substituída, e o Sr. Carlos Humberto 437 

estava com dificuldades para se deslocar de Itabira para Governador Valadares. 438 

Disponibilizaram-se para participar: Sra. Maria do Socorro Hemétrio Caldeira 439 

(Prefeitura Municipal de Joanésia), Sr. Mário Augusto Cintra Ramos (Guanhães 440 

Energia) e Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous). A plenária definiu, por 441 

unanimidade, que o comitê será representando no GAT Doce pelo Sr. Mário 442 

Augusto Cintra Ramos e Sra. Maria do Socorro Hemétrio Caldeira, 443 

respectivamente titular e suplente. Finalizando a pauta para o dia, nos assuntos 444 

gerais, a Sra. Flávia Pantuza solicitou que qualquer solicitação ao comitê seja 445 

feita formalmente, por escrito, podendo ser enviada via e-mail. O Sr. Gianni 446 

Pantuza apresentou a convocatória para a Reunião Pública do Plano Integrado de 447 

Recurso Hídricos da Bacia do Rio Doce, a ser realizada no dia vinte e cinco de 448 

novembro, das treze às dezessete horas, no município de Itabira. Nada mais 449 

havendo a tratar, eu, Andréia Gonçalves Moreira, secretária do escritório do CBH 450 
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Santo Antônio-MG, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada 451 

por todos os conselheiros presentes. 452 
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