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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO 1 

Ata da 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 07 de abril de 2015. 2 

 3 

Em sete de abril de 2015, reuniu-se o Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do 4 

Rio Santo Antônio, no auditório da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira 5 

– MG. Compareceram os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Fábio 6 

Pinheiro, Júlio César Gomes, Nissan Félix e João Bosco Rosa; salvo as 7 

justificativas de Stefani Matos e Daniel Rennó, representantes do poder 8 

público estadual; – Isabela Cançado, Marcos Câmara, Rita Quintão, Júlio Cézar 9 

Pessoa, José Eduardo Guerra, Ruderson Carvalho, Ramon Oliveira, Rômulo 10 

Souza e Ézio Moraes; salvo a justificativa de Gisleno Castro, representantes do 11 

poder público municipal;– Dartison Fonseca, Edson Paiva, Markson Souza, 12 

Bruno Marques, Antônio Hissa (representado por Ivan Neto. O mesmo assinou 13 

no lugar de Toniel Senra por erro) e Murilo Machado; salvo as justificativas de 14 

Rosimélia Siqueira, Franciane Assis, Dulce Dias, Leonardo Mitre e Rone Silva, 15 

representantes dos usuários;– Flávia Pantuza, Tereza Silveira, Felipe Pedro, 16 

Carlos Humberto Cruz, Élson Reis, Maria da Conceição Andrade, Lucas 17 

Miyahara e Flávia Barroso representantes da sociedade civil. Assuntos em 18 

Pauta: 1) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. 2) ABERTURA PELO 19 

PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO 20 

ANTÔNIO, SR. FELIPE BENÍCIO PEDRO. O Presidente Sr. Felipe Pedro abriu a 21 

10ª reunião extraordinária do Plenário do CBH Santo Antônio e o vice-presidente, 22 

Nissan Félix fez a leitura do expediente e das deliberações do dia. 3) 23 

COMUNICADO DOS CONSELHEIROS. A conselheira Isabela Cançado (Dores de 24 

Guanhães) ressaltou que foi discutido em algumas reuniões quanto à exclusão de 25 

membros faltosos, com base no controle de freqüência, e nada foi feito. Solicitou que 26 

o Comitê tomasse alguma postura quanto a isto, seguindo o Regimento Interno, 27 

caso contrário, a mesma levaria à situação ao Ministério Público. Nissan Félix (IMA) 28 

informou que o a exclusão ainda não foi efetuada, pois não havia nenhum 29 

documento formal encaminhado as entidades. A secretária administrativa do comitê, 30 

Leila Fernandes, informou que os ofícios já estavam sendo redigidos, porém, não 31 

foram encaminhados por falta dos endereços eletrônicos de determinadas 32 

entidades. Nissan explicou que na reunião da Câmara Técnica Institucional e Legal 33 

(CTIL) ficou definido que os ofícios seriam encaminhados. Tereza Silveira (ADDAF) 34 

completou dizendo que o controle de freqüência foi encaminhado a todos os 35 

membros, sendo assim, todos já estavam cientes de suas participações no Comitê. 36 

Isabela se manteve favorável a exclusão dos membros. Flavia Barroso (FONASC) 37 

questionou se cabia a entidade justificar as faltas, mesmo regimentalmente estando 38 

excluída. Flavia Pantuza (Funcesi) informou que o Regimento não prevê exclusão 39 

direta, deve ser discutida em Plenária. Explicou também que na reunião da CTIL 40 

ficou decidido que seriam encaminhados os ofícios a cada entidade com membros 41 

faltosos, informando sua atual situação e solicitando que cada entidade se 42 
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manifestasse. Foi evidenciado que a decisão de excluir ou não os membros é da 43 

Plenária, e não da Câmara Técnica, a Câmara apenas leva o assunto à Plenária. 44 

Isabela Cançado solicitou que em todas as pautas posteriores constassem como 45 

um dos itens para discussão “Justificativa dos conselheiros” e que a diretoria 46 

apresentasse todas as justificativas e constasse em Ata. Leila Fernandes informou 47 

que em diversas atas é apresentado o nome dos membros que justificaram a 48 

ausência nas reuniões. Os seguintes conselheiros encaminharam suas justificativas 49 

para esta reunião: Antônio Hissa- Funil Energia (representado pelo Sr. Ivan Neto); 50 

Daniel Rennó e Stefani Matos- SEDE; Francisco Fonseca- FEAM; Gisleno Castro – 51 

Prefeitura de Belo Oriente; Leonardo Mitre- Anglo American; Rander Tostes- CEMIG; 52 

Rone Silva- FIEMG; Rosimélia Siqueira- COPASA e Franciane Assis e Dulce Dias – 53 

VALE. Surgiram dúvidas quanto aos conselheiros que não participam das plenárias, 54 

apenas mandam justificativas e são contadas como presença. José Eduardo 55 

Guerra (Itabira) ressaltou que está em andamento uma nova deliberação do 56 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos que traz novas normas para o 57 

funcionamento dos Comitês, sendo assim, poderá ser encaminhada sugestões para 58 

este problema, caso não se esclareça, altera-se o Regimento Interno. Flávia 59 

Pantuza ressaltou que a questão de levar a Plenária a justificativa dos membros é 60 

complicada, pois há casos que não podemos julgar, como problemas pessoais. 61 

Ficou claro também que se o titular estiver sempre presente nas reuniões e o 62 

suplente não, a entidade não fica faltosa. Lucas Miyahara (Ama Lapinha) solicitou 63 

que na próxima pauta constasse “Exclusão das entidades que não estão 64 

comparecendo às reuniões”. Decidiu-se então, que este assunto será levado a 65 

próxima reunião, com deliberação a cargo da Plenária. Lucas Miyahara informou 66 

também que, pelo fato do arquivo sobre o Programa de Cercamento de nascentes 67 

ter sido alterado na ultima Plenária, houve um atraso no Edital de chamamento, 68 

sugeriu assim, que a Planária desse autonomia à Câmara técnica e Grupo de 69 

Trabalho para fazer as devidas alterações juntamente com o IBIO, para não perder 70 

mais tempo. O pedido foi acatado pelos membros presentes. Felipe Pedro informou 71 

que recebeu um telefonema do Sr. Leopoldo, da FUNEC, com o intuito de dar 72 

partida aos Planos de Saneamento Básico na Bacia. Será marcada uma reunião no 73 

próximo dia 23 para alguns ajustes. Será marcada também uma reunião com os 74 

Prefeitos dos Municípios contemplados para apresentação do Plano para os 75 

mesmos. Dartson Fonseca (SAAE) falou da experiência do município de Itabira 76 

quanto ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Maria da Conceição Andrade 77 

(Cáritas) expôs que para um bom desenvolvimento dos Planos, há uma grande 78 

necessidade da participação do município. 4) DELIBERAÇÕES. a) MOÇÃO 79 

REFERENTE À FALTA DE REPASSE DE RECURSOS DA COBRANÇA À 80 

AGÊNCIA IBIO. Felipe Pedro (Sindicato Metabase) expôs que, atualmente, o 81 

FHIDRO tem contingenciado em torno de 500 milhões de reais, valor que prejudica a 82 

estruturação dos demais comitês. O Estado também está contingenciando o dinheiro 83 

da cobrança pelo uso da água. Sendo assim, foi solicitada a criação uma Moção de 84 

Repúdio ao Estado para que seja liberado o dinheiro para que a Agência IBIO possa 85 
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repassá-lo para a execução de Programas dentro do Comitê. Edson Paiva 86 

(CENIBRA) achou válido o encaminhamento da Moção, inclusive ressaltando os 87 

riscos deste contingenciamento. Juliana Vilela (IBIO) explicou que houve um atraso 88 

significativo em relação ao terceiro trimestre da cobrança. O terceiro trimestre foi 89 

pago no começo deste ano, e quarto trimestre que devia ter sido pago em fevereiro 90 

até o presente momento estava atrasado. Explicou que, em conversa com o Diretor 91 

do IBIO, Ricardo Valory, o mesmo disse que tem se reunido constantemente com o 92 

Governo do Estado e há um interesse do estado em sanar esta questão. Flávia 93 

Pantuza questionou se este contingenciamento comprometeria o desenvolvimento 94 

do P52. Juliana Vilela explicou que o recurso deste programa vem do IGAM e da 95 

ANA, porém, se o estado não fizer o repasse, poderá comprometer o projeto. Edson 96 

Paiva sugeriu que o Comitê fizesse uma Moção conjunta com a Plenária do 97 

Colegiado Coordenador do CBH Doce. Isabela Cançado questionou sobre qual o 98 

interesse das indústrias quanto ao encaminhamento desta moção. Edson Paiva 99 

explicou que o valor cobrado a empresa esta sendo repassado, porém o estado está 100 

contingenciando. Foi feita uma votação nominal para que definissem se seria 101 

encaminhado um ofício ou Moção. Votação: Ofício/Solicitação -Dartson Fonseca; 102 

José Eduardo Guerra; Markson Souza; Rita Quintão; Ruderson Carvalho; Ramon 103 

Oliveira; Ézio Morais; Edson Paiva; Bruno Marques; Tereza Silveira; Élson Reis; 104 

Felipe Pedro; Lucas Miyahara; Flávia Barroso; Fábio Pinheiro; Júlio Gomes; João 105 

Bosco Rosa e Isabela Caçado; Moção: Murilo Machado e Flávia Pantuza. Ficou 106 

definido que seria encaminhado um ofício solicitando que não haja atraso no 107 

repasse dos recursos. b) DN DE REVOGAÇÃO DA DN 16 DE 14 DE DEZEMBRO 108 

DE 2012. José Eduardo Guerra explicou que há alguns dias houve uma reunião da 109 

Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL), na qual faz parte, onde foi feita uma 110 

análise da DN 16 que deveria estar escrito “Contrato de Gestão Santo Antônio- IBIO” 111 

e não como estava no texto “Contrato de Gestão ANA-IBIO”. Além desta, foram 112 

feitas outras pequenas alterações, todas acatadas pela Plenária. c) DN 20 – 113 

CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE 114 

GESTÃO IGAM/IBIO 01/2011. Este item foi discutido juntamente com o item acima. 115 

5) APRESENTAÇÕES. a) APRESENTAÇÃO DO MAPA DAS OUTORGAS 116 

DENTRO DO SANTO ANTÔNIO- IGAM. Tereza Santos (Analista Ambiental- 117 

IGAM) não recebeu a convocatória para esta reunião e por este motivo não 118 

compareceu a mesma. b) PLANO DE COMUNICAÇÃO - PREFACIO. 6. 119 

ASSUNTOS GERAIS. Ana Luiza Puri (Prefácio Comunicação) falou um sobre o 120 

plano de comunicação. Expôs sobre o trabalho da Prefácio dentro dos Comitês, 121 

como a criação das logomarcas, dos canais virtuais, produção de conteúdos e entre 122 

outros. Falou um pouco dos boletins de notícias emitidos, como o boletim “Fique por 123 

Dentro”, que leva assuntos de todos os Comitês, “IBIO Informa” que leva notícias 124 

sobra a Agência e “Comunique-se” que são matérias relacionadas à comunicação. 125 

Falou sobre os pilares básicos do Planejamento de comunicação, que são: Análise 126 

de cenário; Preparação das pessoas; Saber quais canais serão utilizados; 127 

Planejamento; Execução e Mensuração. Foi sugerida a realização de uma dinâmica 128 
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onde a plenária deveria se dividir em dois grupos, sendo que cada um se 129 

encarregaria de estabelecer três forças principais que o Comitê possui, três 130 

fraquezas , três oportunidades no ambiente externo e três ameaças e 3 grupos de 131 

referência. Flávia Barroso (FONASC) questionou sobre como esta Comunicação 132 

ajuda nos Comitês. Ana Luiza respondeu a dúvida dizendo que a Comunicação 133 

ajuda a passar as realizações dos Comitês para o público interessado. Flávia Flávia 134 

continuou dizendo que os recursos para comunicação são atuais. Questionou sobre 135 

o que o investimento em comunicação afeta diretamente na atuação do Comitê e se 136 

parte do dinheiro investido em comunicação não pode ser repassado para outros 137 

programas que têm maior prioridade. Ana Luiza respondeu que a distribuição de 138 

valores para os programas cabe a discussão da Plenária. Lucas Miyahara (Ama 139 

Lapinha) disse que a maior parte dos conselheiros está mais preocupado em fazer 140 

do que falar, e este é um dos motivos que levou a diminuição de conselheiros na 141 

Plenária na parte da tarde (visto que a apresentação da Ana Luiza iniciou logo após 142 

o intervalo para o almoço, momento em que muitos conselheiros deixaram o local da 143 

reunião). Expôs que o contrato com a Prefácio Comunicação não agradou a todos 144 

os membros. Disse também que o contrato com a empresa de comunicação já veio 145 

pronto para toda a bacia. Juliana Vilela (IBIO AGB-Doce) explicou que o recurso 146 

destinado a comunicação é da União, partilhado entre os comitês para o 147 

desenvolvimento de ações de comunicação. Alguns comitês, inicialmente, alocaram 148 

recursos do estado para estas ações. Na revisão do PAP (Plano de Aplicação 149 

Plurianual) quando a prioridade foi dada ao Saneamento a maioria dos comitês que 150 

tinham alocado recursos no plano de comunicação, retirou estes recursos e investiu 151 

no saneamento, com foco na elaboração dos Planos de Saneamento Básico. O 152 

recurso para pagamento da Prefácio é advindo da ANA (Agência Nacional de 153 

Águas). O recurso esta no PAP do CBH Doce como recurso da União. Este recurso 154 

é dividido igualmente entre os comitês da Bacia do Rio Doce. Após algumas 155 

discussões, a Plenária chegou a conclusão de que o Seminário de Comunicação 156 

que estava sendo apresentado seria melhor aproveitado em um outro momento, em 157 

outra reunião, onde estivesse presente um maior número de membros. Em comum 158 

acordo com os membros presentes, ficou definido que na próxima reunião deste 159 

Comitê, a realizar-se no dia 21 de maio na cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo, 160 

este ponto de pauta será o primeiro a ser apresentado. Foi solicitado também que 161 

seja encaminhado previamente aos membros uma síntese com o teor do Seminário.  162 

Foi solicitado também uma apresentação específica sobre a comunicação no CBH 163 

Santo Antônio. 7) ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem 164 

tratados, o Presidente Felipe Pedro declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada 165 

esta ata.  166 
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APROVAÇÃO DA ATA 
 
 

______________________________ 
Sr. Felipe Benício Pedro 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 
 
 

_____________________________ 
Sr. Nivaldo Ferreira dos Santos 

1º Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 


