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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO 1 

Ata da 19ª Reunião Extraordinária, realizada em 19 de setembro de 2018. 2 

 3 

Em 19 de setembro de 2018, reuniu-se o Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica 4 

do Rio Santo Antônio, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itabira– MG. 5 

Compareceram os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Fábio Dias 6 

Pinheiro, Nissan Félix Pinto, Mateus Trindade Toledo, Daniel Rennó, Antônio 7 

Carlos Rodrigues, representantes do poder público estadual; Luiz Augusto 8 

Moysés de Magalhães, Felipe Generoso Brandão Murta Gaeta, Renata Beatriz 9 

de Almeida, Renato de Carli Almeida Couto, Fabricio Saez Milânio, Juscelino 10 

Silveira Magalhães Júnior,  Fernanda Carolina Das dos Santos, representantes 11 

do segmento poder público municipal; Jerusa Carvalho da Rocha, Leonardo 12 

Ferreira Lopes, Jorge Martins Borges, Thiago Moreira Alves, Luiz Cláudio de 13 

Castro Figueiredo, Rone Frank Silva,  Jonas Rosa Gonçalves da Silva, 14 

representantes do segmento usuários; Tereza Cristina Almeida Silveira, Lucas 15 

Hajime de Oliveira Miyahara, Flávia Martins Guerra Pantuza, Vicente Bueno 16 

Garcia, Felipe Benício Pedro, Edivaldo João de Lima, representantes da 17 

sociedade civil; Assuntos em Pauta: 1) ABERTURA, CREDENCIAMENTO E 18 

VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM. 2) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO. 19 

3) PALAVRA DO PRESIDENTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 20 

SANTO ANTÔNIO, Sr. FILIPE GENEROSO GAETA. O Presidente Sr. Filipe Gaeta 21 

deu início à 19ª Reunião Extraordinária do Plenário do CBH-Santo Antônio 22 

cumprimentando a todos os presentes, confirmou a existência de quórum e 23 

posteriormente a execução do Hino Nacional. Em seguida informou sobre a 24 

contenção de gastos em relação à agência, bem como sua participação na Reunião 25 

de alinhamento entre os presidentes dos CBH’s mineiros e a presidente do CBH-26 

Doce, no dia 03 de setembro de 2018, em Governador Valadares.  Inicialmente o Sr, 27 

Felipe Pedro, informou sobre a criação do Grupo de Planejamento Estratégico para 28 

os 06 comitês do CBH – Doce que possuem cobrança e reforçou sobre a Reunião 29 

de Alinhamento, que devido a falta de repasses do governo, sendo 55.327.748,51 30 

referentes ao Programas e Projetos (92,5%) e R$ 1.432.285,92 referentes ao 31 

Custeio (7,5%), a agência de bacia adota novos procedimentos quanto à adequação 32 

da Entidade Delegatária/Equiparada às condições financeiras atuais reajustando 33 

estrutura por meio da redução do quadro de colaboradores. Salientou que todos os 34 

comitês passaram por um processo de retenção de despesas e por esse motivo as 35 

reuniões não disponibilizaram lanches nem almoços. Avisou que o governou realizou 36 

o pagamento de 5,6 milhões do 92,5% e 69 mil do 7,5% para o CBH – Santo 37 

Antônio, com esse repasse a agência consegue se manter até o mês de dezembro. 38 

E por último comunicou sobre o Fórum Mineiro, que devido a limitação de gastos, 39 

nenhum comitê pode participar, e diante criticidade da situação financeira e 40 

operacional da agência de bacias em detrimento do ajuste houve corte de contratos 41 

importantes como o da comunicação e completa, que atuavam com o fornecimento 42 

de infraestrutura e serviços para as reuniões, dificultando todo o processo de 43 
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participação em  determinados eventos, além da redução as atividades do comitê, 44 

tendo em vista a falta de recursos. 4) INFORMES SOBRE A SITUAÇÃO DAS ATAS 45 

PENDENTES. O secretário Tiago Alves cumprimentou todos os presentes e antes 46 

dos informes sobre as atas, iniciou com os comentários dos conselheiros, onde a 47 

Tereza Silveira (ADDAF) relatou que a conselheira Patrícia Thomaz (FONASC) não 48 

recebeu a convocatória da reunião, assim como o Rone Silva. Diante disso solicitou 49 

aos conselheiros atualizem seus e-mails e comuniquem com antecedência ao setor 50 

para que seja sanada essa questão.  A Tereza comunicou que o Jornal do Estado 51 

de Minas Gerais publicou o indeferimento das 03 PCHs que estavam presentes na 52 

bacia do CBH – Santo Antônio, no município de Ferros, sendo a PCH Ferradura, 53 

PCH Sete Cachoeiras e PCH Ouro Fino. Citou que na 18ª Reunião Extraordinária do 54 

comitê foi concedido o processo de outorga para PCH Ouro Fino evidenciando o 55 

indeferimento de outorga ao empreendimento PCH Ouro Fino e expôs sua opinião 56 

em relação ao assunto, ressaltando que poderiam ter participado mais do processo 57 

tendo em vista que apesar da aprovação mesmo pelo comitê o órgão licenciador 58 

reconheceu a inviabilidade do empreendimento. Não havendo mias manifestação o 59 

Tiago começa os informes sobre as atas. Conforme solicitado pelos conselheiros, o 60 

comitê optou pela transcrição das atas, afim de transmitir maior confiança aos novos 61 

membros do comitê em relação aos assuntos abordados em reunião. Ressaltando 62 

que esta ata seria sumarizada com os principais tópicos debatidos, sendo que todas 63 

serão aprovadas na próxima reunião. 5. DELIBERAÇÕES - 5.1) RECOMPOSIÇÃO 64 

DAS CÂMARAS TÉCNICAS. O Sr. Thiago informa que o procedimento de 65 

recomposição é um processo básico, necessário no início de cada gestão. Por isso é 66 

primordial reconstituir as 03 CTs (CTOC; CTPP - Conjunta com a Câmara Técnica 67 

de Sistemas de Informação – CTSI e CTIL), eleger o Grupo de Acompanhamento do 68 

Contato de Gestão IGAM – IBIO e criação da Câmara Técnica de Comunicação, 69 

Educação Ambiental e Informação. Tradicionalmente as Câmaras Técnicas do CBH 70 

– Santo Antônio são compostas por 08 membros, sendo dois de cada segmento, 71 

possuindo apenas a titularidade. O Sr. Tiago esclarece que os conselheiros votam 72 

baseados nos apareceres das CTs, órgão técnico que analisa a viabilidade do 73 

empreendimento. Perante essas informações a Sr. Teresa solicita a definição de um 74 

prazo maior para análise dos processos. Logo após o Sr. Tiago Alves (Anglo 75 

American) propôs que os conselheiros deem sugestões formais sobre alterações no 76 

Regimento Interno do Conselho. Primariamente serão definidas a composição das 77 

CTs e perante formalização das sugestões dos conselheiros, na próxima reunião 78 

será discutido a alteração do Regimento. Esclarecido as dúvidas de como funciona 79 

as CTs os conselheiros presentes se dividiram entre seus seguimentos para definir a 80 

composição das Câmaras Técnicas do Comitê. Após discussões, definiu-se a 81 

composição da CTOC, CTIL, CTPP e GACG. 5.2) CRIAÇÃO DA CÂMARA 82 

TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INFORMAÇÃO. A 83 

diretoria apresentou a proposta de criação da nova Câmara Técnica, que tem por 84 

finalidade divulgar as ações do CBH – Santo Antônio, acompanhar o 85 

desenvolvimento das iniciativas e a exposição do comitê de forma estruturada. A 86 

Câmara Técnica de Comunicação, Educação Ambiental e Informação também terá a 87 

responsabilidade sobre a gestão de informações, mídias e relacionamento com 88 
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órgãos jornalísticos e educação ambiental de iniciativas que por ventura podem ser 89 

executadas pelo comitê. Foi elaborado uma proposta de Deliberação Normativa, lida 90 

junto aos conselheiros, e este documento será encaminhado a todos os 91 

conselheiros. O Sr. Felipe Benicio destaca a importância dessa nova câmara e 92 

salienta sobre a convocação da CTIL, devido a revisão do plano de recursos hídricos 93 

e o plano de aplicação do recurso do CBH – Santo Antônio, e logo será marcada a 94 

reunião conjunta das CTIL, com o intuito de preparar o novo plano de aplicação de 95 

recursos hídricos do CBH – Doce. 5.3) REPRESENTAÇÃO DO CBH-SANTO 96 

ANTÔNIO (FMCBHS, FNCBHS E OUTRAS INSTÂNCIAS). A mesa diretora expôs a 97 

necessidade de representação do Comitê nos Fóruns Estadual e Nacional, e propõe 98 

a manutenção dos membros nos fóruns.  O Lucas Miyahara (AmaLapinha) e Vicente 99 

Bueno (Diocese Itabira/ Cel. Fabriciano) foram contra a indicação de Felipe Pedro 100 

para representação, visto que isto é uma demanda para o presidente. A diretoria 101 

explicou que o vice-presidente tem a competência de representa-lo em sua 102 

ausência. Houve discussões sobre as diárias dos conselheiros, expondo que por 103 

muitas vezes o conselheiro viaja para representar o Comitê e não repassa as 104 

informações aos demais. Desta forma, propôs-se que os membros que efetuarem 105 

alguma viagem pelo Comitê, procure a diretoria e apresente um relatório sobre os 106 

temas abordados na plenária posterior ao evento.  Porém o Tiago reitera que 107 

conforme definido em reuniões anteriores feita a viagem pelo conselheiro em 108 

representação oficial pelo comitê, cabe ao conselheiro que realizou a viagem 109 

solicitar o espaço na pauta para apresentar o que foi tratado na reunião e sugeriu 110 

que o IBIO coloque nas pautas das reuniões as viagens e cada conselheiro do 111 

comitê para que os mesmos possam dar um parecer sobre a viagem, a fim de   112 

terem  ciência e controle das atividades. O Sr. Felipe Benicio reforça que é indicado 113 

para o Fórum Nacional pelo CBH – Doce. 6) INFORMES E ASSUNTOS GERAIS. 114 

Foi convocada a reunião da CTPP, no dia 16 de outubro, às 09h00 e CTIL, também 115 

no dia 16 de outubro, às 14h, em Itabira/MG, para discussão sobre os seguintes 116 

assuntos: 1- Deliberação Normativa da Criação da Câmara Técnica de 117 

Comunicação; 2- Normas e Procedimentos para deliberação de outorgas na Câmara 118 

Técnica e Plenária; e 3- Procedimentos para solicitação e utilização de diárias do 119 

Comitê. Além das reuniões das câmaras técnicas foi definido o calendário anual das 120 

reuniões ordinárias de 2019, sendo as datas: 15 de fevereiro / Local: Itabira/MG; 17 121 

de maio / Local: Ferros/MG; 09 de agosto / Local: Conceição do Mato Dentro/MG e 122 

08 de novembro / Local: Itabira/MG. O Sr. Felipe Benício informou sobre sua 123 

participação no Fórum Nacional onde fez parte da organização da comissão de 124 

moções e apoio ao comitê, citou também o Fórum Mineiro, este iniciou com 125 

entrevistas aos candidatos ao Governo do Estado e as Reuniões do GT de 126 

Planejamento estratégico do CBH – Doce, para tratar dos assuntos relacionados à 127 

sustentabilidade da agência. O Sr. Filipe comentou que nessas reuniões, entre os 128 

diversos assuntos que foram abordados, os que lhe chamou atenção foram o tema 129 

sobre águas superficiais/subterrâneas e as bacias hidrográficas, o fato de o Espirito 130 

Santo não possuir cobrança e o Programa Rio Vivo. Por fim, ficou definido que será 131 

encaminhado a todos os conselheiros o Regimento Interno, a nova composição das 132 

câmaras técnicas, bem como a convocatória da CTIL  CTPP. 7) ENCERRAMENTO. 133 
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Não havendo outros assuntos a serem tratados, o presidente Filipe Gaeta Pedro 134 

declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.  135 

 
 
 

APROVAÇÃO DA ATA 
 
 

 
Sr. Filipe Generoso Gaeta 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada durante reunião do CBH-Santo Antônio realizada no dia 13/03/2019 
 


