
Ata da XXVII Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 
 

Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dez, às nove horas da manhã, no 1 

auditório da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - FUNCESI, 2 

localizado no município de Itabira/MG, reuniram-se os conselheiros do Comitê da 3 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG para a realização da XXVII Reunião 4 

Ordinária. Antecedendo a abertura da sessão, foi realizada a primeira verificação do 5 

quorum, onde foram contabilizados 22 (vinte e dois) conselheiros presentes. Às nove 6 

e trinta da manhã foi realizada a segunda verificação do quorum, quando foram 7 

contabilizados 25 (vinte e cinco) conselheiros presentes. A mesa foi constituída pela 8 

Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza (FUNCESI) - Presidente do CBH Santo Antônio-9 

MG; Sr. Gilberto Antônio Magalhães (Prefeitura Municipal de Itabira) - segundo-10 

secretário do CBH Santo Antônio-MG. A Sra. Flávia Pantuza iniciou a reunião 11 

colocando em votação as justificativas dos conselheiros ausentes: não foram 12 

aprovadas pela plenária as justificativas de: Márcio Kakumoto (Ministério Público de 13 

Minas Gerais), Carolina Ramos Costa Alvarenga (Prefeitura Municipal de Conceição 14 

do Mato Dentro), Cláudia Rocha (Secretaria de Estado de Turismo). Foram 15 

aprovadas pela plenária as justificativas de Gisleno Martins Castro (Prefeitura 16 

Municipal de Belo Horizonte), Rafael Montes Fontoura (CEMIG), Maria Valdete Leite 17 

da Cruz (Cáritas Diocesana de Itabira), Ronaldo Rajão Santiago (Sociedade Mineira 18 

de Cultura - PUC Serro), Leonardo Sérgio Moreira Lima (Associação Regional de 19 

Proteção Ambiental). Prosseguindo a reunião, foi iniciado o processo de aprovação 20 

das atas das reuniões extraordinárias ocorridas nos dos dias 11/12/2009 e 21 

18/12/2009. Primeira ata, dia 11/12: A Sra. Joselaine Filgueiras (IGAM) solicitou a 22 

correção do seu nome nas linhas 8 e 56. A Sra. Isabela Cançado (Prefeitura 23 

Municipal de Dores de Guanhães) pediu para incluir na linha 63 “... documentos e 24 

denúncias...”, na linha 64 “... meio ambiente e recursos hídricos...”, na linha 89, 25 

retirar a palavra “somente” e acrescentar “...técnicos do IGAM e GTOC...”, em 26 

seguida, na linha 90, inserir o texto do art. 8º, inciso IV “Requer informações, 27 
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providências, esclarecimentos e vista de processo ao Presidente”. Sem mais nada a 28 

ajustar, a ata foi aprovada pela plenária. Segunda ata, dia 18/12: A Sra. Joselaine 29 

Filgueiras solicitou a correção do seu nome na linha 8. A Sra. Maria do Rosário Reis 30 

Simões – Zara (Secretaria de Estado de Educação) solicitou a inclusão da sua 31 

justificativa de ausência, ocorrida na reunião do dia 18/12, nesta presente ata, uma 32 

vez que ela encaminhou a justificativa em tempo hábil e a mesma não constava na 33 

ata. O Sr. Ruderson Santos Carvalho (Prefeitura Municipal de Carmésia) solicitou a 34 

inclusão de seu nome na linha 131 “... Sra. Tereza Cristina - Tininha e Sr. Ruderson 35 

(Prefeitura Municipal de Carmésia)”. A Sra. Izabela Cançado e Sra. Tereza Cristina 36 

Almeida Silveira – Tininha (ADDAF) requereram que fosse alterado, na linha 45, a 37 

informação de que a Sra. Patrícia Generoso Thomaz seria “Usuária” e não 38 

Proprietária rural como está descrito na ata. Após intensas discussões sobre a 39 

correta identificação da Sra. Patrícia, não houve consenso entre os conselheiros, 40 

sendo então sugerido, pelo Sr. Gianni Pantuza (VALE), a utilização de recursos do 41 

convênio para locação de equipamentos de áudio para gravação das reuniões do 42 

Comitê. Na oportunidade, a Sra. Tininha informou que a Sr. a Patrícia havia enviado 43 

a ela um e-mail, onde constam algumas ponderações a serem feitas em relação à 44 

reunião passada (18/12), inclusive sobre a questão dela ser “Usuária”. Sra. Flávia 45 

Pantuza então sugeriu que a Sra. Tereza Cristina - Tininha encaminhasse, por e-46 

mail ao Comitê, o referido documento redigido pela Sra. Patrícia. A Sra. Isabela 47 

Cançado questionou a fala da Sra. Flávia Pantuza e da Sra. Danúzia Martins 48 

(Coordenadora do escritório do CBH Santo Antonio) em relação ao voto aberto, pois 49 

no seu entendimento as Sra.s teriam dito, na ultima reunião, que no Regimento 50 

Interno não haveria abertura para este tipo de voto. A Sra. Flávia Pantuza contestou, 51 

afirmando que não havia falado isto e que segue exatamente o Regimento. A Sra. 52 

Danúzia Martins se pronunciou concordando com a Sr. Flávia Pantuza, dizendo que 53 

também segue o Regimento e a Sr. Flávia questionou ao conselheiros, que estavam 54 
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presentes na ultima reunião, se o que a Sra. Izabela Cançado estava alegando era 55 

verdade, tendo os conselheiros discordado. Sem mais correções, a ata foi aprovada 56 

pela plenária. Dentre os assuntos para deliberação, o primeiro a ser discutido foi a 57 

Aprovação das Alterações do Regimento Interno. A Sra. Flávia Pantuza 58 

esclareceu que as correções solicitadas, para adequação do Regimento, pela Sra. 59 

Tereza Cristina - Tininha, Sr. Gilberto Magalhães, Sr. Gianni Pantuza, Sr. Leonardo 60 

Mitre (Anglo Ferrous), na reunião do 11/12/09 foram atendidas e que o documento 61 

revisado foi encaminhado ao IGAM, tendo o mesmo retornado para aprovação. A 62 

Sra. Danuzia Martins da Costa, ressaltou que o IGAM encaminhou um Parecer 63 

Jurídico (nº 05/2010) com algumas considerações sobre as alterações do regimento 64 

interno e que a resposta ao Parecer estava sendo aberta para discussão. A Sra. 65 

Flávia Pantuza confirmou que as alterações sugeridas na reunião de Açucena (dia 66 

06/11/2009) também foram atendidas e que constam na resposta ao Parecer 67 

Jurídico que irá ser encaminhado ao IGAM - são alterações de ortografia e 68 

considerações de artigos.  O Sr. Gilberto Magalhães perguntou à plenária se tinham 69 

condições de deliberar sobre o Regimento Interno naquele momento, e todos 70 

concordaram que sim.  O Sr. Júlio César Merlim Gomes (EMATER) questionou sua 71 

legitimidade de voto, em razão de desconhecer a resposta quanto ao recurso sobre 72 

exclusão de sua cadeira. A Sra. Danúzia Martins confirmou que ele continua a votar, 73 

pois ainda não obtiam a resposta do recurso. A Sra. Flávia Pantuza ressaltou que o 74 

ponto relevante a ser discutido, sobre o regimento interno, seria a regulamentação 75 

do pedido de vista. Houve a sugestão de criação do § 5º. O Sr. Gilberto Magalhães 76 

disse entender que o pedido de vista deve ser considerado sem levar para a plenária 77 

votar, pois se votado contra, cerciará do conselheiro o direito de conhecer o 78 

processo a ser deliberado. O Sr. Paulo Procópio (Prefeitura Municipal de Serro) 79 

disse que o § 5º é pouco democrático e que se uma única pessoa solicitou o pedido 80 

de vista o Comitê deve acatar, pois uma de suas funções é esclarecer dúvidas. O Sr. 81 



Ata da XXVII Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 
 

 4 

Mário Augusto Cintra Ramos (Guanhães Energia) expôs que a democracia é 82 

vontade da maioria e não da minoria e que o pedido de vista tem sido usado como 83 

recurso protelatório. O Sr. Leonardo Mitre discordou do Sr. Gilberto Magalhães e do 84 

Sr. Paulo Procópio, entendendo que, em nenhum momento tira-se do conselheiro o 85 

direito de esclarecimento do processo e que o pedido de vista deve ter uma 86 

justificativa concreta, no caso do conselheiro não conseguir esclarecer suas dúvidas, 87 

na reunião, com apoio dos técnicos do poder público e usuários. O Sr. Carlos 88 

Eduardo Nery (SAT) colocou que a democracia não é a ditadura da maioria e que a 89 

minoria dever ser ouvida, sendo o pedido de vista uma força contra pressões de 90 

grandes grupos. O Sr. Gianni Pantuza afirmou que o assunto é polêmico e que tem 91 

que haver discussão sobre o mesmo. O mesmo conclui que um conselho que se 92 

reúne apenas 4 (quatro) vezes ao ano tem dificuldade de quorum portanto, tem-se 93 

que usar o bom senso antes de solicitar o pedido de vista, apresentando assim uma 94 

justificativa e não usar o direito apenas para protelar o processo. A Sra. Tereza 95 

Cristina - Tininha se pronunciou dizendo que a democracia visa o bem comum e que 96 

o Comitê delibera conflitos, pois existem interesses que são de determinado grupo 97 

por isso, apoia que o pedido de vista deve ser justificado mas não votado pela 98 

plenária. Sr. José Gonçalves (SAAE) concorda com a Sra. Tininha em que o pedido 99 

tem que ser justificado e não votado. A Sra. Flávia Pantuza conclui, com as 100 

discussões, que no momento há duas propostas para o pedido de vista: a primeira, 101 

seria manter o pedido conforme o § 5º  e a segunda seria alterar o parágrafo, 102 

enfatizando que o pedido fosse justificado. Seguindo a discussão, colocou-se em 103 

questão o que seria “voto justificado”. Teria que ser uma justificativa técnica? O Sr. 104 

Gilberto Magalhães sugeriu então, que no lugar de justificado colocasse o termo 105 

fundamentado. A votação foi concluída com 10 votos a favor de manter o § 5º e 13 106 

votos a favor do pedido de vista devidamente fundamentado. Com o resultado da 107 

votação constatou-se que os § 3º e 4º poderiam se unir, formando um só.  Em 108 
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desacordo, os conselheiros discutiram o que seria voto fundamentado. O Sr. Gilberto 109 

Magalhães expôs que a fundamentação do pedido de vista apenas irá ser 110 

apresentada à plenária para evidenciar os pontos que motivaram o conselheiro a 111 

pedir vista no processo, se essa condição não for aceita, contradiz o resultado da 112 

votação realizada há pouco. O Sr. Gianni Pantuza solicita que seja providenciada a 113 

alteração na lista de presença, pois o representante da Prefeitura de Dom Joaquim 114 

não é mais suplente. Sem mais discussões, o regimento interno foi aprovado por 115 

unanimidade. O segundo item para deliberação foi a indicação de entidade a ser 116 

conveniada para a gestão do CBH Santo Antônio-MG. A Sra. Flávia Pantuza 117 

explanou sobre o convênio Funcesi/GAM e informou que, conforme uma 118 

comunicação do IGAM, haveria algumas mudanças, entre elas a 119 

efetivação/renovação de um outro convênio e que foram levantadas algumas 120 

entidades que poderiam, no lugar da Funcesi, assinar o convênio: SAT, SAVI, 121 

ADDAF, ASPRENARSA. O Sr. Gilberto Magalhães sugeriu que a própria Funcesi 122 

mantivesse o convênio e que também fosse criado um Conselho Fiscal para 123 

acompanhar as contas do Comitê. Foi colocada em votação a sugestão da Funcesi 124 

continuar no convênio e a criação do conselho fiscal, ambos aprovados com 125 

unanimidade. O terceiro item da pauta foi a apreciação e deliberação dos 126 

pareceres liberados pelo GTOC. A Sra. Joselaine Filgueiras cita os processos a 127 

serem deliberados: Peixe Energia S/A – PCH Monjolo e PCH Brejaúba, Vale – 128 

Canalização Córrego Julião, em seguida menciona as reuniões do GTOC, realizadas 129 

nos dias 25/02 e 18/03, inclusive desculpando-se sobre o atraso do último processo 130 

– Vale, pois a inclusão deste foi adiantada, devido à proximidade do processo 131 

eleitoral. Na sequência, o Sr. Giordani Oliveira Ottone (ASPRENARSA) realizou a 132 

leitura das atas do GTOC - reuniões dos dias 25/02/2010 e 18/03/2010. O Sr. 133 

Gilberto Magalhães declarou aberta discussão sobre o pedido de outorga do 134 

Processo Vale – Córrego Julião, estando presentes os técnicos do IGAM e do 135 
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empreendimento para esclarecerem as dúvidas. É aberta a votação. O Sr. Gianni 136 

Pantuza absteve-se do voto. E por unanimidade o processo é aprovado. Em seguida 137 

foi aberta discussão sobre o pedido de outorga do Processo Peixe e Energia – 138 

PCH Monjolo e PCH Brejaúba. O Sr. Mário Cintra apresentou o Professor “”, que 139 

prestou informações sobre o funcionamento, a fase de instalação e operação das 140 

PCH´s. O Sr. Frank Carvalho (Supram Jequitinhonha) explanou sobre os processos 141 

analisados por eles e sua equipe. Após as apresentações foram abertas as 142 

discussões sobre os processos. A Sra. Tereza Cristina - Tininha questionou sobre os 143 

mecanismos de transposição permanente de peixes, item que está descrito nas 144 

condicionantes. O Sr. Mário Cintra, respondeu que estes aspectos devem ser 145 

questionados no processo de licenciamento e não no pedido de outorga. A Sra. 146 

Joselaine Filgueiras sugeriu a mudança das condicionantes pois elas se referem ao 147 

licenciamento. Após as apresentações e questionamento, foi aberta a votação. A 148 

Sra. Tereza Cristina - Tininha se manifestou com um voto contra, e explicou que seu 149 

voto não era técnico e sim político, e que não seria conivente com a destruição do rio 150 

Santo Antônio, pois os empreendimentos, da forma que estão sendo implantados, 151 

estão condenando o rio Santo Antônio a morte. Disse ainda que, os processos de 152 

licenciamentos ambientais das Pequenas Centrais Hidrelétricas previstas para a 153 

Bacia do rio Santo Antônio, acontecem de forma pontual, sem levar em 154 

consideração os impactos cumulativos e sinérgicos e que não existe uma análise 155 

integrada dos impactos ambientais que esses empreendimentos provocarão na 156 

bacia do rio Santo Antônio. A Sra. Flávia Pantuza apoiou a manifestação da Sra. 157 

Tereza Cristina - Tininha e concordou com a questão das análises isoladas e 158 

acrescentou que no IGAM não há informações sobre a previsão de pedidos de 159 

outorgas de PCH´s, na bacia do Santo Antonio e que a preocupação é que nada há 160 

o que se questionar sobre os pareceres técnicos. A Sra. Joselaine Filgueiras sugeriu 161 

que o Comitê se pronuncie, quanto à ausência de respostas do IGAM, encaminhado 162 
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um ofício com sua manifestação. O Sr. Gianni Pantuza ressaltou que a Sra. Tereza 163 

Cristina - Tininha vem batalhando há dois anos por respostas, não obtendo-as. Sr. 164 

Leonardo Mitre concordou que a preocupação como um todo é importante, mas um 165 

plano de bacia é necessário, para constar e avaliar essas questões. A Sra. Tereza 166 

Cristina - Tininha lembrou do ofício encaminhado pelo CBH Santo Antônio, em  167 

2007, para o Secretário de Estado e que até hoje não obteve resposta. O Sr. Carlos 168 

Eduardo Nery (SAT) enfatizou que está votando contrariado, pois em uma reunião 169 

realizada na SEMAD, conversaram sobre os impactos e que seria feito um 170 

planejamento regional, com um termo de referência, que não foi realizado. A Sra. 171 

Tereza Cristina - Tininha sugeriu a suspensão dos votos, de qualquer processo PCH 172 

que venha a surgir, enquanto o Estado não se pronunciar. Sr. Mário Cintra solicitou 173 

que conste em ata a manifestação política, característica dos votos. Seguindo a 174 

votação, foram computados no total: 13 votos a favor e 08 votos contra, dentre eles 175 

a Sra. Tereza Cristina - Tininha, Sr. Ruderson Carvalho, Sra. Maria do Rosário 176 

Simões, Sr. Paulo Sérgio Procópio, Sr. Júlio Merlin e Sra. Isabela Cançado e Sra. 177 

Maria do Socorro Hemétrio Caldeira (Prefeitura Municipal de Joanésia). Abstiveram-178 

se do voto os Sr.s  Mário Cintra e Adenilson da Cunha. O Sr. Paulo Sérgio ressaltou 179 

que não estava votando contra o projeto, e que o voto contrário foi  apenas uma 180 

maneira de se manifestar. Seguindo os expedientes, a Sra. Flávia Pantuza 181 

comentou sobre o processo de eleição, em relação as inscrições, pois se não 182 

existirem números suficientes após o encerramento (dia 23/03), deveria solicitar ao 183 

IGAM a prorrogação das inscrições. Os conselheiros aprovaram a solicitação, se 184 

necessária. A Sra. Flávia Pantuza também mencionou o atraso ocorrido neste 185 

processo eleitoral e na publicação do calendário, havendo necessidade de 186 

prorrogação do mandato dos conselheiros. Ficou deliberado que será criada uma DN 187 

para prorrogar o mandato até a posse dos novos conselheiros. Outro assunto em 188 

pauta foi a Deliberação Normativa do CBH Santo Antonio nº. 05, de 30/12/2009, 189 
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que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A Sra. Flávia Pantuza 190 

complementou que deverá ser feito um ofício ao IGAM informando que o Comitê não 191 

recebeu o Plano completo, acrescenta ainda que o novo nome do Pacto de Gestão é 192 

Convênio de Integração e que sua assinatura acontecerá na próxima quarta-feira, 193 

dia 24/03/2010. O Sr. Leonardo Mitre disse que a idéia do pacto é de simplificar, 194 

onde todos os comitês tenham interesses comuns, seguindo o mesmo caminho, 195 

criando uma assinatura única na região do Doce. O Sr. Carlos Eduardo Nery 196 

acrescentou que este pacto é um avanço e um ganho muito importante, criando um 197 

movimento integrado. A última deliberação do dia foi o pedido de anuência, para ser 198 

submetido ao FHIDRO, do Projeto da AMALAPINHA - Verde Futuro: 199 

Intervenções Estratégicas para a Melhoria da Dinâmica Ambiental na Bacia do 200 

Rio Doce – Região do Alto e Médio Santo Antônio/MG. O Projeto foi exposto pelo 201 

Sr. Lucas Miyahara (Coordenador Geral da AMALAPINHA), obtendo aprovação em 202 

unanimidade. A Sra. Izabela Cançado, representante da Prefeitura de Dores de 203 

Guanhães, se manifestou dizendo, que apesar de não votar, por ser suplente, não 204 

concorda com a aprovação do regimento interno e das atas do GTOC, por não terem 205 

sido enviadas para seu conhecimento. Nada mais havendo a tratar, eu, Gianni 206 

Marcus Pantuza Almeida, primeiro-secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a 207 

presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 208 
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