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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e onze, 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 XXVIII Reunião 4 

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

quorum, onde foram contabilizados 27 (vinte e sete) conselheiros presentes. A mesa 6 

foi constituída pelo PE. Élson Vital dos Reis (Cáritas Diocesana) – Presidente do 7 

CBH Santo Antônio-MG; Sra. Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira (IGAM) – Vice-8 

Presidente; Sr. Arnaldo Edgard Lage da Silva (Prefeitura de Itabira) - primeiro-9 

secretário; Sr. José Roberto Centeno Cordeiro (Anglo Ferrous) – segundo-secretário. 10 

O Pe. Élson dos Reis iniciou a reunião dando as boas vindas aos conselheiros. O Sr. 11 

Arnaldo sugeriu que a pauta siga sem o intervalo para o almoço e todos os 12 

presentes concordaram. Leitura do Expedientes e das comunicações da ordem 13 

do dia: PE. Élson informou da possibilidade de uma reunião extraordinária no dia 14 

13/05 para deliberação de Outorgas, que chegaram ao Comitê no dia 06/04, da 15 

empresa Vale S.A. A Sra. Débora de Viterbo fala sobre a Recomendação do 16 

Ministério Público de Minas Gerais em relação aos empreendimentos de 17 

Pequenas Centrais Hidrelétricas na Bacia do Santo Antônio e disse que a 18 

Diretoria irá encaminhar um ofício ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e 19 

Desenvolvimento Sustentável, Sr. Adriano Magalhães, solicitando informações 20 

quanto às recomendações feitas. A Sra. Tereza Cristina – Tininha (ADDAF) disse 21 

que o Ministério Público está promovendo uma discussão integrada e que está tendo 22 

assessoria de técnicos da Universidade Federal de Viçosa. Haverá uma reunião na 23 

cidade de Ferros no dia 07/05 às 13h pra falar do assunto e a Sra. Tininha convidou 24 

a todos. O Sr. Gisleno Castro (P. M. de Belo Oriente) acrescentou que, se a 25 

promotoria está cobrando, os representantes do Comitê, que são os representantes 26 

da comunidade, devem ter consciência na hora de votar e não ter interesses 27 
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pessoais. A Sra. Isabela Cançado (P. M. de Dores de Guanhães) questionou se a 28 

reunião do dia 13 de maio seria só para a deliberação das outorgas da Vale. A Sra. 29 

Flávia Barroso (FONASC) comentou que é necessário calma e prudência para 30 

aprovar as outorgas. A Sra. Débora de Viterbo ressaltou que a data da reunião 31 

extraordinária ainda não estava confirmada. Continuando a reunião, o PE. Élson dos 32 

Reis fez a segunda chamada para a posse dos conselheiros, assim sendo, foram 33 

empossados: Sr. Leonardo Mitre Alvim de Castro – Anglo Ferrous Mineração; Sra. 34 

Rosária Emília Lopes Pinto – COPASA; Sra. Helena Gonçalves de Lima – ADDAF; 35 

Sr. Calos Humberto de Oliveira Cruz – CREA-MG; Sr. Fernando Antônio de 36 

Valadares Lage – Prefeitura Municipal de Joanésia; Sr. Leandro Nascimento 37 

Gonçalves – VALE S.A. Em seguida o PE. Élson dos Reis fez a leitura das 38 

justificativas dos conselheiros ausentes: Sr. Nêmis das Rocha (P.M. de Joanésia); 39 

Sra. Patrícia Thomaz (FONASC); Sr. Wellington Lima (P.M. de Dom Joaquim). As 40 

justificativas foram aprovadas pela plenária. Sr. Arnaldo Silva segue a reunião 41 

relatando os assuntos a deliberar. A Sra. Isabela Cançado sugeriu que as reuniões 42 

fossem gravadas.  O primeiro foi aprovação do Calendário de Reuniões para o 43 

ano de 2011, o calendário foi aprovado por unanimidade. O Sr. Arnaldo Silva 44 

perguntou à plenária quem pleiteia as vagas para sediar os seminários 45 

socioambientais e as reuniões ordinárias. As cidades que se candidataram foram 46 

Santa Maria de Itabira, Conceição do Mato dentro e Joanésia. Em concordância, a 47 

cidade de Santa Maria de Itabira irá sediar o seminário e a reunião ordinária que 48 

acontecerão nos dia 01 e 02 de dezembro, a cidade de Conceição do Mato Dentro, 49 

dias 01 e 02 de setembro e a cidade de Joanésia, dias 30 de junho e 1º de julho. Sr. 50 

Arnaldo Silva pergunta no caso de uma reunião extraordinária, se poderá acontecer 51 

em Itabira, a plenária aprovou a sugestão. Seguindo a pauta, Sr. Arnaldo Silva fez a 52 

indicação da Cáritas Diocesana de Itabira para ser a instituição a assinar o 53 

Convênio FHIDRO”. Sr. Paulo Procópio (Instituto Milho Verde) pergunta se a 54 
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Cáritas possui o Cadastro Estadual de Entidades Ambientalistas – CEEA, necessário 55 

para estabelecer o convênio. O PE. Élson dos Reis afirma que sim. Sr. Arnaldo Silva 56 

acrescentou que as cartilhas educativas confeccionadas para o Comitê foram feitas 57 

através da Cáritas. A plenária aprovou com unanimidade a indicação da Cáritas 58 

Diocesana de Itabira. Seguindo a pauta, a Sra. Débora de Viterbo fala sobre o 59 

CTIDoce – Câmara Técnica de Integração. Ela explicou que o GAT – Grupo de 60 

Acompanhamento Técnico passou a ser o GTAI – Grupo Técnico de Articulação 61 

Institucional que se extingui no dia 31/03, quando terminaram os trabalhos do grupo. 62 

Eles aprovaram a cobrança dos recursos hídricos, o edital de agência e a formação 63 

do CTIDoce. Ela informa que foram indicados 3 conselheiros a princípio – Felipe 64 

Pedro, José Ferreira e Leonardo Mitre, devido a urgência de indicação, mas a ideia é 65 

reunir o segmento e escolher outros nomes ou permanecer com os indicados. O Sr. 66 

José Ferreira (P.M. Naque) se pronunciou e disse que deseja se retirar do grupo. A 67 

Sra. Débora de Viterbo sugere que a indicação do CTIDoce se faça juntamente com 68 

a reunião do segmento que acontecerá  para compor os grupos técnicos (GTOC, 69 

GTSI, GTIL). Antes da reunião dos segmentos, para indicação dos conselheiros, a 70 

Sra. Débora fez uma pequena apresentação sobre a competência e atribuições de 71 

cada grupo técnico. Em seguida os conselheiros reuniram-se e formaram as 72 

seguintes composições de grupos: CTIDoce – Usuários: Leonardo Mitre Alvim de 73 

Castro (Anglo Ferrous) – Titular; Rander Abrão Tostes (Cemig) – suplente. 74 

Sociedade Civil: Felipe Benício Pedro (Sindicato Metabase) – Titular; Giordani 75 

Oliveira Ottone (ASPRENARSA) – suplente. Poder Público: Genízio Coelho dos Reis 76 

(P.M. de Belo Oriente) – titular; Fernando Antônio de Valadares Lage (P.M. de 77 

Joanésia) – suplente. Foi informado pela Sra. Débora de Viterbo que haverá uma 78 

reunião para o CTIDoce em Valadares/MG, no dia 25/05. GTIL -  Usuários: Vale S.A. 79 

– Maria de Lourdes Santos; SAAE – José Gonçalves. Sociedade Civil: FONASC – 80 

Patrícia Generoso Thomaz; ADDAF – Tereza Cristina Almeida Silveira. Poder 81 
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Público Municipal: P. M. de Ferros – Bráulio Magalhães Carvalho; P. M. de Itabira – 82 

José Eduardo dos Passos Guerra. Poder Público Estadual: IGAM – Débora de 83 

Viterbo dos Anjos Oliveira; EMATER – Júlio César Merlim Gomes. GTOC – 84 

Usuários: Funil Energia – Antônio Rigueira Hissa; Cenibra – Edson Valgas de Paiva. 85 

Sociedade Civil: FONASC – Flávia Lílian Santos Costa Barroso; FUNCESI – Flávia 86 

Martins Guerra Pantuza. Poder Público Municipal: P.M. de Dores de Guanhães – 87 

Isabela Melo Lopes Cançado; P.M. de Itabira – José Estevam da Silva. Poder 88 

Público Estadual: Secretaria de Estado da Educação: Carlos Frederico Caldeira de 89 

Abreu; IGAM – Débora de Viterbo dos Anjos Oliveira. GTSI – Usuários: SAAE – 90 

Fábio Valente Alves; Fermag – Elida Pires Oliver. Sociedade Civil: Instituto Milho 91 

Verde - Paulo Sérgio Torres Procópio; CREA-MG – Carlos Humberto de Oliveira 92 

Cruz. Poder Público Municipal: P.M. de Carmésia - Ruderson Santos Carvalho; P.M. 93 

Santa Maria de Itabira – Luiz Augusto Moysés de Magalhães. Poder Público 94 

Estadual: Secretaria de Estado da Educação – Maria do Rosário Reis Simões; 95 

EMATER – Adriana Amaral Papatella. Continuando a pauta, a Sra. Débora de 96 

Viterbo solicitou aos participantes do GAT que falassem sobre a participação do 97 

CBH na construção do PIRH e do PARH. O Sr. Leonardo Mitre, único 98 

representante na reunião, disse que sua participação começou quando os estudos já 99 

estavam na metade, juntamente com a Sra. Mariinha, antiga conselheira, e que o 100 

plano já estava formatado. Ele afirma que foi em um momento que o Comitê estava 101 

trocando de membros. Houve uma apresentação do prognóstico e do diagnóstico e 102 

que no GAT as discussões eram feitas a nível do CBH Doce sendo que não eram 103 

discutidas especificadamente cada comitê, mas o sentimento era bom e que no 104 

fundo estava abrangendo todos os comitês. Continuando seu depoimento ele disse 105 

que o GTAI aprovou o Plano e levou ao CBH Doce e aos outros Comitês para 106 

discussão e aprovação formal, e que foi necessário ao CBH Santo Antônio essa 107 

discussão, as sugestões foram levantadas e tem que ver se realmente foram 108 
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acatadas no plano de bacia. Sr. Felipe Pedro (Sindicato Metabase) disse que o 109 

plano foi aprovado em 2009 e agora tem que ser discutido e aprovado pela plenária 110 

do Santo Antônio, continuando seu depoimento Sr. Felipe Pedro fala da sua 111 

participação no GTAI que tratou da implantação da cobrança dos recursos hídricos, 112 

ele afirma que é um sistema complicado pois mexe no bolso dos empreendedores. 113 

Participou de cinco oficinas e na última foi aprovado o cenário da cobrança e a 114 

participação do Santo Antônio na sua opinião foi boa, ele sugeriu que fosse votada a 115 

cobrança. O próximo tópico da reunião foi a Apresentação do Plano Integrado de 116 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (PIRH) e o Plano de Ação da Bacia do 117 

Rio Santo Antônio (PARH) pelo Sr. Nívio Dutra do IGAM. Complementando a 118 

apresentação, o Sr. Gisleno Castro comentou sobre a nova lei de Resíduos Sólidos, 119 

coleta seletiva e o consumidor reverso, com o intuito de transmitir a informação de 120 

que até 2012 todos devem se adequar. A Sra. Débora de Viterbo agradece o Sr. 121 

Nívio Dutra e acrescenta que o plano não deve ser guardado e sim estudado, disse 122 

que a diretoria tem pensado em uma forma de trabalhar com os conselheiros sobre 123 

esta questão e ainda que o Comitê possue em seu escritório exemplares do PIRH e 124 

PARH além dos relatórios. O PE. Élson dos Reis confirmou as palavras da Sr. 125 

Débora de Viterbo e disse que uma das maneiras de trabalhar com os conselheiros 126 

é traduzir o plano para uma linguagem mais popular. Sr. Arnaldo Silva prossegue 127 

com a pauta com a Apreciação da DN nº 05/2009 que Aprova o PIRH BHDoce e o 128 

PARH Santo Antônio. A Sra. Flávia Pantuza pede a palavra antes da apreciação e 129 

levanta um questionamento sobre as recomendações apontadas pelo Comitê, se 130 

foram acatadas no plano, pois os documentos em que ela teve acesso não 131 

apontavam as mudanças solicitadas. A Sra. Débora de Viterbo disse não saber das 132 

atualizações do plano. A Sra. Flávia Pantuza continua sua declaração dizendo que 133 

houve uma pressão do IGAM quanto à aprovação e que nenhuma solicitação havia 134 

sido acatada. O Sr. Paulo Procópio lê alguns trechos da DN05 especificamente as 135 
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que tratam dos ajustes solicitados pelo CBH Santo Antônio aos longos das Reuniões 136 

Públicas do Plano. A Sra. Isabela Cançado questiona se houve ou não uma resposta 137 

do IGAM quanto às recomendações. O Sr. Leonardo Mitre questinou na época ao 138 

GAT sobre a questão e lhe disseram que já estava alterado e que os ajustes seriam 139 

apresentados aos conselheiros. A Sra. Flávia Pantuza ressaltou que o IGAM terá 140 

então que dar o retorno sobre as alterações. A Sra. Flávia Barroso questionou se 141 

ninguém sabe se houve ou não alteração. O Sr. Leonardo Mitre sugeriu que a Sra. 142 

Lilian Domingues (IGAM) que acompanhou todos os trabalhos do plano faça uma 143 

apresentação com as respectivas alterações. O PE. Élson dos Reis sugeriu que o 144 

GAT se reúna e faça as análises das alterações. O Sr. Paulo Procópio lembra que 145 

tem que agilizar, pois o atraso pode acarretar problemas e que o correto é estudar, 146 

mas com prazos fixos e curtos. Sr. José Centeno recomendou que se convoque o 147 

GAT para esclarecer as dúvidas. Sr. Leonardo Mitre lembra que o GAT acabou e 148 

que as informações tem que partir do IGAM. Sr. José Centeno disse que o GAT 149 

pode ajudar nas discussões. Sr. Arnaldo Silva concordou que deve-se chamar o 150 

IGAM. Sr. Nívio Druta diz que as alterações podem ser feitas ao longo do tempo. A 151 

Sra. Flávia Pantuza disse que o Comitê teve um trabalho, que fez as considerações 152 

necessárias, que haviam erros grosseiros e que era inadmissível que se 153 

apresentasse um plano sem as alterações, era um sentimento de desrespeito. 154 

Continuando ela afirmou que o órgão responsável é o IGAM e que o Comitê solicita 155 

que seja esclarecido este ponto, pois foi foram pressionados e falaram que o Comitê 156 

estava sendo ouvido. Um exemplo que a Sra. Flávia Pantuza citou foi a do 157 

diagnóstico real, que não constava rede de esgoto na cidade de Itambé e foi 158 

confirmado que existia. Sr. José Estevam disse que o PIRH e o PARH foram feitos 159 

para sofrer mutações e que podem apresentar o documento hábil mostrando que 160 

foram solicitadas as modificações. Sr. Luiz Augusto (P.M. de Sta Maria de Itabira) 161 

perguntou de que isso iria valer. Sr. José Estevam disse que sem dinheiro não tem 162 
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como diminuir as mazelas, que analisar sem tempo é o mesmo que empurrar com a 163 

barriga, tem-se que formar um comissão para estudar e analisar as solicitações de 164 

alterações e a partir daí começar a agir. A Sra. Débora de Viterbo, neste meio 165 

tempo, conversou ao telefone com a Sra. Lilian Domingues e esclareceu que era sim 166 

para ter apresentado as modificações para o Comitê no ano passado, mas não 167 

tiveram reuniões ordinárias para isso. A Sra. Débora continua dizendo que foram 168 

feitas as alterações e a Sra. Lilian Domingues poderá apresentar as modificações e 169 

assim o Comitê terá habilidade de votar com segurança. A Sra. Débora de Viterbo 170 

comentou que não se deve aprovar o plano agora. A Sra. Simone Pasko 171 

(Amalapinha) questionou sobre o que poderá acarretar se o plano não for aprovado 172 

agora. A Sra. Débora de Viterbo disse que se não fosse aprovado nesta reunião 173 

poderia ser na reunião extraordinária e que não iria atrasar em nada e lembrou que 174 

o PIRH é para toda a bacia do Doce então se referendar ou não, ele já vai para o 175 

conselho, pois os outros comitês já aprovaram. O PE. Élson dos Reis sugeriu montar 176 

uma comissão para estudar e apresentar o plano para a plenária. A Sra. Flávia 177 

Pantuza disse que são dois os aspectos que devem ter mais atenção no plano: as 178 

PCH’s e a participação dos municípios, ela ressaltou que deve-se aprovar um plano 179 

que realmente tenha os anseios do Comitê. A Sra. Tininha lembrou que na reunião 180 

de Itambé teve considerações não só das PCH’s, mas outras e estas devem constar 181 

no plano. O PE. Élson dos Reis sugeriu que seja formada a comissão com um 182 

representante de cada segmento. A comissão fica formada com a seguinte 183 

composição: Paulo Sérgio Torres Procópio – Sociedade Civil; Leonardo Mitre Alvim 184 

de Castro – Usuários; Isabela Melo Lopes Cançado – Poder Público Municipal; 185 

Poder Público Estadual – Sr. Júlio César Merlim Gomes e Lilian Domingues como 186 

representante do órgão gestor do PARH. Sr. José Estevam sugeriu que a Sra. Flávia 187 

Pantuza faça parte da comissão pois foi ela quem assinou a Deliberação Normativa 188 

AD REFERENDUM. A Sra. Flávia concordou e entrou para a comissão. Sr. 189 
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Leonardo Mitre sugeriu que se marque uma reunião com a Sra. Lílian Domingues. A 190 

Sra. Débora de Viterbo conclui o penúltimo item da pauta: Apresentação do 191 

processo de implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na 192 

Bacia do Hidrográfica do Rio Doce, após apresentação ela disse que o 193 

conselheiros tem que decidir juntos o futuro do Comitê, que tem que haver a 194 

cobrança e uma agência única. Sra. Isabela Cançado questionou se poderia ser 195 

uma outra agência. A Sra. Débora de Viterbo afirmou que nas bacias que possuem 196 

cobranças as agências são únicas, é uma estratégia de fortalecimento, e que existe 197 

todo um cronograma com planejamentos orçamentários para cada Comitê. A Sra. 198 

Zara Simões (SEE) perguntou se haverá subagências. Sr. Leonardo Mitre respondeu 199 

que haverá escritórios regionais para suporte à Agência. Sr. Felipe Pedro disse que 200 

há uma comissão do CTI, para sabatina, composta por um membro do MMA, do 201 

IGAM e o IEMA. Sr. Leornado Mitre disse que é importante que se aprove o Edital 202 

para Agência do jeito que veio do CBH Doce e que compete aos conselheiros acatar 203 

ou não a agência. Sra. Débora de Viterbo esclareceu que existem dois caminhos 204 

para o Comitê em relação ao Edital de Agência: 1 – A diretoria aprova AD 205 

REFERENDUM e volta depois para a plenária referendar; 2 – Quando aprovado, o 206 

Comitê equipara-se à entidade escolhida, mas neste caso o processo é muito longo. 207 

Sra. Zara Simões perguntou se o PARH não interfere no edital da Agência. Sra. 208 

Débora de Viterbo afirmou que não. Sr. Leonardo Mitre questionou se a decisão do 209 

comitê pode entrar como um adendo ou uma retificação no edital. Sra. Isabela 210 

Cançado perguntou se só porque não está na pauta não pode ser deliberado. Sra. 211 

Débora de Viterbo disse que o Santo Antônio vai acabar se equiparando com a 212 

agência escolhida pelo edital, que não há muita escolha. Sr. Leonardo Mitre resumiu 213 

a situação: existem duas caminhos: ou escolhe uma agência ou fica sem nenhuma. 214 

Sr. Felipe Pedro afirmou que tiveram reuniões do GTAI para construção do Edital e 215 

que o Santo Antônio participou. O PE. Élson dos Reis perguntou se todos aceitam 216 
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que se aprove AD REFERENDUM o edital de agência e todos concordaram. Sr. 217 

Arnaldo Lage perguntou sobre a Cobrança, se poderá colocar na pauta da reunião 218 

do dia 13/05. Sra. Débora de Viterbo disse que vai mandar as deliberações, assim 219 

todos estudam e aprovam no dia 13/05. Sra. Isabela Cançado perguntou sobre as 220 

outorgas, e questionou que, se o Comitê não tem tempo para deliberar sobre as 221 

outorgas é melhor mandar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH. 222 

Foi solicitado pelos conselheiros que encaminhasse os pareceres das outorgas mais 223 

as apresentações do dia. O PE. Élson dos Reis passou para o ultimo item da pauta, 224 

Assuntos Gerais, ele perguntou se todos os conselheiros presentes estavam de 225 

acordo com a inclusão do DER/MG pra composição do Poder Público Estadual, uma 226 

vez que existem muitas vagas para este segmento. Sra. Isabela Cançado disse que 227 

era errado, pois existia um prazo previsto no edital e este não foi cumprido. Sra. Zara 228 

Simões disse que o segmento P.P.E. tem dificuldades por serem poucos 229 

representantes, principalmente para formar os grupos técnicos. Sr. José Centeno 230 

perguntou qual o problema de aceitar a inclusão do DER-MG. A Sra. Flávia Barroso 231 

disse que se o Comitê aceitar estará sendo conivente com a falta de compromisso. 232 

Sr. Paulo Procópio disse que todos os presentes são voluntários no Comitê e não vê 233 

problema. Sr. Felipe Pedro disse que todos os Comitês sofrem com  ausência do 234 

P.P. Estadual. O PE. Élson dos Reis sugeriu uma votação para ver quem aceita ou 235 

não a inclusão do DER-MG, foram computados 20 a votos a favor da inclusão, a Sra. 236 

Isabela Cançado solicitou a inclusão do seu voto contra.  Sra. Débora de Viterbo 237 

sugeriu mudar de Grupo para Câmaras Técnicas, foi aprovado por unanimidade. PE. 238 

Élson dos Reis falou do Projeto Bacias Vivas, que o Comitê recebeu a proposta de 239 

inclusão ao projeto e que irá chamar o coordenador para discutirem e assim que 240 

tiver uma posição retorna para a plenária. PE. Élson dos Reis falou da XVIII Reunião 241 

do Fórum Mineiro de CBH’s que acontecerá nos dias 25 e 26 de maio, em 242 

Paracatu/MG, solicitou a indicação de um representante. Sr. Felipe Pedro disse que 243 
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tem acompanhado outras reuniões do Fórum e que gostaria de continuar, ele 244 

declara que a AMALAPINHA, representado pelo Lucas Hajime, terá um projeto 245 

apresentado nesta Reunião e cabe a plenária decidir quem irá. Ficou acordado que 246 

Felipe Pedro irá ao Fórum com os recursos disponíveis para tal e a AMALAPINHA 247 

irá como convidada. Nada mais havendo a tratar, eu Arnaldo Edgard Lage da Silva, 248 

primeiro-secretário do CBH Santo Antônio, lavrei a presente ata, que após lida e 249 

aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.  250 

 
 
 
 

Arnaldo Edgard Lage da Silva 
Primeiro Secretário do CBH 

Santo Antônio-MG 
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Presidente do CBH 
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