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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO 1 

Ata da 33ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2012. 2 

 3 

Em quatorze de dezembro de 2012, reuniu-se o Plenário do Comitê da Bacia 4 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio, no auditório da Secretaria Municipal de Meio 5 

Ambiente de Itabira – MG. Compareceram os seguintes conselheiros titulares e 6 

suplentes: Débora de Viterbo – representante do poder público estadual; Girlei 7 

Alves, Simone Magalhães, José Ferreira,– representantes do poder público 8 

municipal; José Gonçalves, Fábio Alves, Vanessa Alves, Leidiany Carvalho, 9 

Edson Paiva, Leonardo Mitre, Waner Arruda, Toniel Senra – representantes dos 10 

usuários; Renato Ramos, Tereza Cristina, Felipe Pedro, Élson Reis, Carlos 11 

Humberto Cruz, Júlio Pessoa, – representantes da sociedade civil. Assuntos em 12 

Pauta: 1) ABERTURA. O Presidente Pe. Élson Vital abriu a 33ª reunião ordinária 13 

do Plenário do CBH Santo Antônio dando boas vindas aos conselheiros. Em 14 

seguida, o Secretário de Meio Ambiente da cidade de Itabira Sr. Arnaldo Lage 15 

agradeceu a presença de todos, agradeceu também por estarem na luta pela 16 

preservação do rio Santo Antônio e elucidou a importância do novo espaço para a 17 

prática de meio ambiente em Itabira, o Centro Experimental de Educação Ambiental 18 

de Itabira – CEEA, onde se instalam a sede do CBH Santo Antônio, a Secretaria 19 

Municipal de Meio Ambiente e o IEF. O segundo secretário, Leonardo Mitre, fez a 20 

leitura do expediente e das deliberações do dia e informou dois adendos na pauta: 1 21 

– Prestação de informações sobre o empreendimento de geração de energia “PCH 22 

Ouro Fino” pela empresa Minas PCH S.A. e 2 – Aprovação de moções referentes ao 23 

Fhidro e a Cobrança. 2) DELIBERAÇÕES. 2.1) PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 24 

DA EMPRESA MINAS PCH S.A SOBRE A PCH OURO FINO. Murilo Machado 25 

(Minas PCH) apresentou sua equipe, agradeceu pelo espaço e informou que a 26 

presença deles no Comitê seria para esclarecer em que fase se encontrava o projeto 27 

PCH Ouro Fino. Rodrigo Silva (Minas PCH), iniciou sua apresentação com 28 

exposição do histórico do empreendimento e também da relação com a Avaliação 29 

Ambiental Integrada – AAI. Acrescentou que os estudos completos (EIA/RIMA) estão 30 

disponíveis na Prefeitura Municipal de Joanésia, na Câmara Municipal de Ferros, na 31 

Prefeitura de Ferros e na Associação de Defesa e Desenvolvimento Ambiental de 32 

Ferros – ADDAF e que as audiências públicas estão marcadas para os dias 23 e 24 33 

de janeiro de 2013, nas cidades de Ferros e Joanésia, respectivamente. Carlos 34 

Humberto (CREA-MG) questionou se haveria algum reassentamento. Rodrigo 35 

Silva (Minas PCH) disse que provavelmente 2 (duas) famílias deverão ser 36 

reassentadas. Tereza Cristina (ADDAF) ressalta, ao ver o diagrama que prevê 37 

projetos de instalação de PCH’s ao longo do rio Santo Antônio e seus afluentes, a 38 

importância da responsabilidade dos Conselheiros quanto ao futuro do rio Santo 39 

Antônio. Leonardo Mitre (Anglo American) pergunta sobre a questão operacional, 40 

como será. Rodrigo Silva (Minas PCH) disse que será a fio d’água. Tereza Cristina 41 

(ADDAF) indaga sobre as datas definidas para as audiências públicas, pois 42 
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acontecerá no período de férias e em época de chuva, o que dificultaria a presença 43 

de algumas pessoas. Ela ressalta também que haviam feito um pedido de audiência 44 

ao Ministério Público – MP e que não obtiveram respostas diretas e que ficaram 45 

sabendo das audiências através da Minas PCH. Murilo Machado (Minas PCH) 46 

disse que existem 22 projetos para o rio Santo Antônio e que a sociedade está 47 

informada, ele afirma que o projeto da PCH Ouro Fino está bem empregado e 48 

posicionado e pronto para ser questionado. Ele acrescenta que o estudo realizado 49 

pelo Fábio Vieira deve ser analisado junto ao projeto Ouro Fino. Felipe Pedro 50 

(Sindicato Metabase) disse que nas reuniões do Fórum Mineiro há muita 51 

reclamação em relação ao Governo, pois Ele não reconhece, a exemplo desse 52 

assunto, que os processos devem começar de baixo para cima, onde a sociedade 53 

participa efetivamente. Rodrigo Silva (Minas PCH) disse que a Minas PCH tem o 54 

propósito de trazer a informação à sociedade e debater junto a ela, ele acrescentou 55 

que depois que tiveram uma reunião com os proprietários, que irão ser atingidos, 56 

eles readequaram o estudos, pois ouviram o que eles tinham a dizer. Murilo 57 

Machado (Minas PCH) afirmou que com a liminar do Ministério Público há muitas 58 

restrições no rio Santo Antônio e que com isso os estudos começaram com bastante 59 

antecedência e de baixo para cima. José Gonçalves (SAAE-Itabira) perguntou 60 

sobre o processo, se à jusante terá déficit. Rodrigo Silva (Minas PCH) disse que 61 

como o processo é a fio d’água toda água que chega à barragem passa pela 62 

barragem. Murilo Machado (Minas PCH) acrescenta que não é consumido água. 63 

Mário Cintra (Peixe Energia) disse que a questão deve ser discutida, pois a análise 64 

da Avaliação Ambiental Integrada (AAI) é muito superficial e que os 65 

empreendimentos são mais complexos. Tereza Cristina (ADDAF) acrescenta que 66 

para a AAI não teve trabalho de campo. Mário Cintra (Peixe Energia) disse que 67 

seria necessário fazer um Plano Integrado e um Plano de Ações de Recursos 68 

Hídricos com mais exatidão, incluindo informações de outras áreas, com as forças 69 

antrópicas compatibilizadas, com todos os tipos de empreendimentos, com um 70 

enfoque nas comunidades do entorno do empreendimento, resumindo um estudo 71 

mais técnico. 2.2) APROVAÇÃO DA ATA DA XXXII REUNIÃO ORDINÁRIA. 72 

Patrícia Thomaz (Fonasc) através da Sra. Tereza Cristina solicitou que a ata fosse 73 

aprovada na próxima reunião. Leonardo Mitre (Anglo American) sugeriu que se 74 

fizessem as alterações e se houvesse algum outro questionamento que fosse feito 75 

na próxima reunião. Patrícia Thomaz (Fonasc) fez a solicitação de inclusão do item 76 

“Reunião Câmara Técnica Manabi”, portanto este item passa a ser nº 7 e o de nº 7 77 

passa a ser nº 8. “7 – Reunião Câmara Técnica Manabi – Encaminhamentos da 78 

CTOC: 1 – Solicitar ao IGAM o Plano de Utilização de Água – PUA, conforme 79 

estabelecido na Resolução 55 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CNRH. 80 

Encaminhamentos gerais: 1 – Encaminhar para o IGAM pedido para que a análise 81 

de outorga seja feita de maneira integrada, por intervenção e não por 82 

empreendimento. 2 – Solicitar que no caso de empreendimento de mineração que 83 

as outorgas mesmo não sendo consideradas de grande porte e potencial poluidor, 84 

conforme DN CERH-MG 07/2002, sejam encaminhadas para conhecimento do 85 



 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 

Rua Gerson Guerra, 162, Santo Antônio – Itabira/MG  35900-110 
(31) 3839 2349 / 8288 0552  cbhsantoantonio@yahoo.com.br 

3 

Comitê. Renato Ramos (Funcesi) solicitou alteração na linha 47, onde se lê “quatro 86 

votos contrários”, passa a ser “três votos contrários”. Na linha 68, incluir “de água” 87 

em “... dados dos usuários de água...”, na linha 68 incluir “PCH Dores de Guanhães” 88 

em “... vazão reduzida da PCH Dores de Guanhães...”, linha 92 incluir “do parecer da 89 

SUPRAM”, em “... condicionante nº 4 do parecer da SUPRAM”, linha 93 incluir “no”, 90 

em “...estão no circuito turístico...”, na linha 97 deslocar os encaminhamentos do Sr. 91 

Toniel para junto dos demais e na linha 107 incluir os encaminhamentos: “1 – Sr. 92 

Toniel Senra (Funil Energia) encaminhou uma alteração de condicionante: garantir 93 

que a vazão restituída média mensal do canal de fuga seja equivalente à vazão 94 

média mensal afluente. 2 – O Sr. Renato Ramos (FUNCESI) sugere que se solicite à 95 

COPAM/URC a inclusão, no processo de licenciamento ambiental, dos planos 96 

diretores do município de Dores de Guanhães e Senhora do Porto, e que os estudos 97 

técnicos de interceptação e tratamento de esgoto sejam custeados pelas empresas, 98 

podendo assim os municípios solicitar ao Ministério das Cidades financiamento das 99 

obras de tratamento de esgoto. 3 – Solicitar à Secretaria Estadual de Turismo uma 100 

apuração da existência de cachoeiras de relevância e também solicitar informações 101 

à Secretaria Municipal de Turismo sobre cachoeiras que integram circuitos 102 

municipais de turismo. 5 – Sra. Patrícia solicita que o relatório do pedido de vistas da 103 

FONASC seja encaminhado como pedido de esclarecimento ao órgão ambiental 104 

(IRC que licenciou o empreendimento).” 2.3) APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES 105 

DO IBIO – AGB DOCE Fabiano Alves, Coordenador de Apoio à Gestão de 106 

Recursos Hídricos do Ibio, fez a apresentação das atividades do Ibio em 2012, 107 

evidenciando os estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança do Plano 108 

de Aplicação Plurianual – PAP, a estruturação do Ibio, o balanço financeiro e a meta 109 

do contrato de Gestão ANA/IGAM (Indicador 3A e 3B). Waner Arruda (Sindicato 110 

dos Produtores Rurais de Ferros) perguntou quando está previsto o P22 111 

(Programa Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura) vai ser implantado no 112 

Santo Antônio. Fabiano Alves (IBIO) disse que a partir 2017. Leonardo Mitre 113 

(Anglo American) solicitou que fossem comunicados ao Comitê as atividades 114 

relacionadas a este programa.  Sobre o P72 (Programa de Educação Ambiental) 115 

Fabiano Alves (IBIO) informou que foram realizados dois eventos em 2012, o Pré- 116 

Encontro de Educação Ambiental e o I Encontro de Integração da Bacia. Felipe 117 

Pedro (Sindicato Metabase) disse que o I Encontro de Integração foi razoável, a 118 

justificativa seria pelo local escolhido e pelo Encontro ter acontecido junto com o Pré-119 

encontro de Ed. Ambiental, tendo assim conflitos de horários. 2.4) APLICAÇÃO DE 120 

PESQUISA ANUAL SOBRE O DESEMPENHO DA ENTIDADE DELEGATÁRIA 121 

(IBIO – AGB DOCE) NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. Fabiano Alves 122 

(IBIO) entregou o formulário para avaliação da entidade delegatária. 2.5) ANÁLISE 123 

E VOTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CBH SANTO ANTÔNIO 124 

PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013. Leonardo Mitre (Anglo 125 

American) apresentou a proposta de trabalho para 2013. Entre as atividades estão 126 

as reuniões ordinárias, seminários, acompanhamento do Plano de Aplicação 127 

Plurianual, oficinas temáticas, aprovação das alterações do regimento interno, 128 
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processo eleitoral, II Encontro Anual de Integração da Bacia do Rio Doce, 129 

planejamento para proposta de enquadramento do rio Santo Antônio e reuniões das 130 

Câmaras Técnicas.  Foi solicitado pelo Felipe Pedro (Sindicato Metabase) incluir 131 

um trabalho de planejamento para revisitar o rio Santo Antônio, seria uma expedição 132 

mais técnica, onde seria evidenciado o que aconteceu com a Bacia nestes últimos 133 

anos. Pe. Élson (Cáritas Diocesana) solicitou que se fizesse um planejamento para 134 

uma campanha de mobilização de integração dos municípios da bacia, entendendo 135 

que é necessário continuar fazendo os seminários com ajuda de uma equipe, 136 

organizada para este fim. Leonardo Mitre (Anglo American) disse que uma boa 137 

oportunidade de começar a fazer essa mobilização seria chamá-los para integrar o 138 

Santo Antônio, aproveitando o período eleitoral que está chegando. Fabiano Alves 139 

(IBIO) acredita que uma oportunidade de mobilização é trabalhar, caminhar junto à 140 

Companhia Brasileira de Projeto e Empreendimentos – COBRAPE, empresa 141 

contratada para fazer os projetos relacionados ao P11 e P41 – Programa de 142 

Saneamento da Bacia e Programa de Universalização do Saneamento, 143 

respectivamente. O Planejamento anual foi colocado em votação e foi aprovado por 144 

unanimidade. 2.6) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL – GESTÃO 2013 145 

A 2017. Débora de Viterbo (IGAM) apresentou o calendário. Felipe Pedro 146 

(Sindicato Metabase) perguntou sobre a divulgação do calendário. Leonardo Mitre 147 

(Anglo American) informou que todos os comitês do Estado estão sabendo desse 148 

período eleitoral, e a divulgação será feita pelo site do IGAM indicando os locais de 149 

cadastramento. Débora de Viterbo (IGAM) informa que o Comitê do Doce será 150 

integrado ou seja, com membros dos comitês afluentes. Mário Cintra (Peixe 151 

Energia) pergunta como será o processo de eleição do CBH Doce. Leonardo Mitre 152 

(Anglo American) informa que a eleição se dará de duas formas: um para a calha 153 

do rio Doce e outro para os afluentes estaduais. Para a calha do rio Doce haverá 154 

processo eleitoral e para os afuentes não haverá, estes entrarão no Comitê Federal 155 

através dos Comitês Estaduais, ou seja, os candidatos terão que ser habilitados em 156 

um processo eleitoral estadual para candidatar-se a uma vaga no Comitê Federal. 157 

Débora de Viterbo (IGAM) colocou em votação o calendário de eleição, o 158 

calendário foi aprovado por unanimidade. 2.7) FORMAÇÃO DA COMISSÃO 159 

ELEITORAL – GESTÃO 2013 A 2017. Débora de Viterbo (IGAM) informou que a 160 

comissão deverá ter uma responsabilidade maior nessa nova gestão. A comissão 161 

ficou formada com a seguinte composição: Poder Público Estadual: Débora de 162 

Viterbo dos Anjos Oliveira (IGAM), Poder Público Municipal: Simone Lorena Frade 163 

Magalhães (Prefeitura de Itabira), Usuários: Fábio Alves Valente (SAAE-Itabira), 164 

Sociedade Civil: Renato Ramos (FUNCESI). 2.8) APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO 165 

DE REUNIÕES ORDINÁRIAS PARA 2013. Leonardo Mitre (Anglo American) 166 

apresentou o calendário. As datas foram aprovadas, porém os municípios não foram 167 

definidos, devido ao baixo número de conselheiros presentes. Serão definidos na 168 

primeira reunião de 2013. 2.9) APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE 169 

ALTERAÇÕES DO REGIMENTO INTERNO (RI). Leonardo Mitre (Anglo 170 

American) perguntou aos conselheiros se tinham alguma consideração a fazer 171 
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sobre a sugestão de proposta de mudança do RI, encaminhada pelo conselheiro 172 

Eduardo Guerra (Prefeitura de Itabira). Simone Magalhães (Secretária 173 

Administrativa) ressaltou que a mudança mais expressiva seria a modificação no 174 

método de eleição da presidência, onde aconteceria por chapas e não mais por 175 

consenso. Felipe Pedro (Sindicato Metabase) disse que a eleição por chapas 176 

divide o Comitê e por isso não é uma boa opção. Os demais conselheiros 177 

concordaram e decidiram não mudar o regimento neste sentido e sugeriram levar as 178 

demais modificações, que são de adequações de texto, para análise da CTIL e 179 

posteriormente encaminhar novamente ao Comitê. 2.10) FORMAÇÃO DE 180 

COMISSÃO PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO. 181 

Leonardo Mitre (Anglo American) apresentou a Deliberação Normativa nº 16 que 182 

institui o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 17/ANA/2011. A 183 

plenária em consenso aprovou a referida DN e optou por indicar os membros desse 184 

Grupo na próxima gestão, uma vez que já está se iniciando o período eleitoral. 2.11) 185 

APROVAÇÕES DAS MOÇÕES REFERENTES AO FHIDRO E A COBRANÇA. 186 

Leonardo Mitre (Anglo American) apresentou as moções 01 e 02 que se referem 187 

respectivamente à Cobrança e ao FHIDRO. Renato Ramos (Funcesi) solicitou a 188 

inclusão, na moção 02 do item 3 “Apresentar prestação de contas dos recursos 189 

disponíveis e efetivamente aplicados por projeto.” As moções foram aprovadas por 190 

unanimidade. 3 ASSUNTOS GERAIS. Felipe Pedro (Sindicato Metabase) fez o 191 

relato de suas participações no Fórum Mineiro e Nacional. Ele afirma que uma 192 

queixa geral nos fóruns é sobre o abandono da ANA aos comitês mineiros. Uma das 193 

discussões da Audiência Pública Ambiental foi sobre contingenciamento do dinheiro 194 

do FHIDRO. Nos Fóruns o debate decorreu sobre a falta de preocupação do Estado 195 

com a matriz energética, e que é preciso rever as outorga do setor, disse que o setor 196 

energético não é dono da água e sim parceiro e que os licenciamentos ambientais 197 

também devem passar pelos comitês, pois as questões ambientais devem ser 198 

tratadas horizontalmente e não verticalmente. Débora de Viterbo (IGAM) informou 199 

que a Dra. Cleide Pedrosa, Diretora Geral do IGAM, está deixando o cargo e 200 

agradece a todos pela colaboração. 4 ENCERRAMENTO. Não havendo outros 201 

assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi 202 

lavrada esta ata.  203 

 204 

APROVAÇÃO DA ATA 205 
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