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PLENÁRIO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANTÔNIO 1 

Ata da 37ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de agosto de 2014. 2 

 3 

Em 21 de agosto de 2014, reuniu-se o Plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do 4 

Rio Santo Antônio, na Câmara dos Vereadores da cidade de Dores de Guanhães– 5 

MG. Compareceram os seguintes conselheiros titulares e suplentes: Sociedade 6 

civil: Maria da Conceição Leite Andrade (Suplente da Cáritas Diocesana de Itabira); 7 

Lucas Hajime de Oliveira Miyahara (Titular da AMA Lapinha); Simone Fontes Pasko 8 

(Suplente da AMA Lapinha); Patrícia Generoso Thomaz (Titular da FONASC); Flávia 9 

Martins Guerra Pantuza (Titular da FUNCESI); Tereza Cristina Almeida Silveira 10 

(Titular ADDAF); Felipe Benício Pedro (Titular do Sindicato Metabase de Itabira); 11 

Francisco das Graças Bernadino (Suplente do CREA- MG). Poder Público 12 

Estadual: Júlio César Merlim Gomes (Titular da EMATER); João Bosco Martins 13 

Rosa (Titular do IEF- MG); Fábio Dias Pinheiro (Suplente da SEAPA); Stefani 14 

Ferreira de Matos (Titular da SEDE);  Poder Público Municipal: Júlio Cesar Moreira 15 

Pessoa (Titular da Prefeitura Municipal de Itabira); Ruderson Santos Carvalho 16 

(Prefeitura Municipal de Senhora do Porto); Ramon Evaristo de Oliveira (Titular da 17 

Prefeitura Municipal de Dom Joaquim); Rômulo Vieira de Souza (Suplente da 18 

Prefeitura de Dom Joaquim); Isabela Melo Lopes Cançado (Titular da Prefeitura 19 

Municipal de Dores de Guanhães); Marcelo Martins Corrêa ( Suplente da Prefeitura 20 

Municipal de Dores de Guanhães); Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão (Suplente 21 

da Prefeitura Municipal de Ferros); Gisleno Martins Castro ( Titular da Prefeitura 22 

Municipal de Belo Horiente); Genízio Coelho dos Reis (Suplente da Prefeitura 23 

Municipal de Belo Horiente); Sandro Heleno Lage da Silva (Titular da Prefeitura 24 

Municipal de Conceição do Mato Dentro). Usuários: Franciane Guerra de Assis 25 

(Titular da Vale S.A.); Dulce Aparecida Dias (Suplente da Vale S.A.); Daniel Árabe 26 

Moreira (Suplente da Peixe Energia S.A.); Waner Rodrigues Arruda (Titular do 27 

Sindicato dos Produtores Rurais de Ferros); Edson Valgas de Paiva (Titular da 28 

CENIBRA); Markson André Martins de Souza (Suplente da Anglo American); Luiz 29 

Augusto Moysés de Magalhães (Titular da Manabi); Rone Frank Silva (Suplente da 30 

FIEMG). Assuntos em Pauta: 1) EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL. 2. ABERTURA. 31 

Tivemos a abertura do evento com os cordiais cumprimentos do presidente do 32 

comitê, Felipe Benício Pedro, “Felipão”, seguindo com a fala do prefeito da cidade 33 

sede, Roberto Sérgio de Oliveira, “Betinho”, cumprimentando os integrantes da 34 

reunião e nos deu sua saudação. O presidente do comitê indiciou que convidados se 35 

apresentassem diante dos novos e antigos membros, para que todos se 36 

conhecessem. 3. COMUNICADO DOS CONSELHEIROS. Simone (Suplente do 37 

segmento “sociedade civil”, representante da AMA Lapinha) sugeriu uma 38 

reunião do grupo de acompanhamento do contrato de gestão do Santo Antônio, e 39 

para isso pediu a secretaria do comitê para que enviasse a composição das 40 

Câmaras técnicas para conhecimento de todos. Sendo assim foi acatado o pedido e 41 

a reunião será marcada. 4.a APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS ATAS. Este item não 42 
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foi deliberado pelo atraso na entrega das mesmas, sendo assim, serão deliberadas 43 

na próxima reunião. 5.a. APRESENTAÇÃO DO PLANO AMBIENTAL DE 44 

CONSERVAÇÃO E USO ENTORNO DO RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. Mário 45 

Cintra (Representante da Biocev) apresentou o Plano Ambiental de Conservação 46 

e Uso Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA) da PCH Senhora do Porto. O 47 

objetivo da apresentação foi realizar uma “oitiva” onde discutiram o uso da água em 48 

torno do reservatório. Foi apresentado um projeto em área de licenciamento no rio 49 

Guanhães, no trecho à montante da cidade de Dores de Guanhães. O projeto teve a 50 

realização de um histórico da área, contendo estudos sobre : a flora (apresentando 51 

espécies que já estão ameaçadas de extinção – Euterpe edulis (juçara), Dalbergia 52 

nigra (caviúna) e Melanoxylum brauna (braúna)); a fauna (tem ocorrência de 13 53 

répteis, 254 aves); os mamíferos (detectou a presença de Callicebus personatus, 54 

primata ameaçado de extinção e classificada na categoria de Em Perigo (EN) na 55 

lista das espécies ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais (COPAM, 56 

2010) e Vulnerável (VU) nas duas (2) listas de espécies ameaçadas do Brasil e do 57 

Mundo (Lista Vermelha da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção,2008 e IUCN, 58 

2012); a ictiofauna (foram encontrado 11 espécies de peixes, sendo que nenhum 59 

corre o risco de extinção). O palestrante expôs em seu documento que a Guanhães 60 

Energia S.A. tem o objetivo de garantir o uso ambiental correto da região.  Diante 61 

desta apresentação, os membros pontuarão suas opiniões. Júlio Cezar Gomes( 62 

Titular do segmento Poder Público Estadual representante da Emater) 63 

apresentou suas dúvidas em relação as áreas de dessedentação animal. Sandro 64 

Silva (Titular da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro) relatou que 65 

seria “perigosa” a nossa manifestação diante da oitiva, porque tudo o que foi dito 66 

deveria constar na ata, podendo se tornar um documento oficial do comitê. Diante 67 

disso, foram pedidos esclarecimentos, expostos pelos membros. Isabela Cançado 68 

(Titular do segmento Poder Público Municipal de Dores de Guanhães) relatou: 69 

Estamos numa região que é de produção rural, a nossa preocupação é a diminuição 70 

das áreas para a produção econômica. A proposta de 100m de APP irá impactar de 71 

maneira significativa a produção pecuária do Município. O produtor rural ao entorno 72 

do reservatório deveria ter sido envolvido na construção do PACUERA, entendo que 73 

este processo está sendo atropelado uma vez que os produtores rurais não foram 74 

envolvidos, a audiência pública não ocorreu e meu sentimento é que o Comitê está 75 

legitimando processo. Pedimos para realizar uma discussão mais aprofundada antes 76 

de legitimar. Sandro Silva (Titular da Prefeitura Municipal de Conceição do Mato 77 

Dentro) expôs sua opinião mais uma vez, relatando que: “Estamos desconfortáveis 78 

para fazer seguintes apontamentos, entendemos que precisamos de um tempo para 79 

incorporar a discussão, mas pondero que não podemos deixar de incluir 80 

apontamentos na ata”. Diante disto, os conselheiros viram que este era um assunto 81 

polêmico que envolve muitas pessoas, e que eles não estariam confortáveis para se 82 

posicionarem, sendo assim, pediram para que este assunto volte em pauta na 83 

próxima reunião”. Sandro Silva também disse:  “Fizeram a apresentação e 84 

acreditamos que o próximo passo é nos ouvir, mas entendemos que não temos 85 
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subsídios para nos posicionarmos”. Foi feito o pedido de Vista pela Tereza Cristina 86 

(Titular da ADDAF). Houve uma discussão sobre este pedido, entre concedê-lo ou 87 

não. Esta apresentação gerou outras discussões relacionadas às áreas de APP 88 

(Área de Preservação Permanente), aos interesses relacionados aos produtores 89 

rurais, com ênfase na cidade sede, que recebe interferências da empresa Guanhães 90 

Energia S.A. Parte da “culpa” de ter gerado as discussões, foi pelo fato de os 91 

membros do comitê não estarem cientes desta apresentação. Esta foi protocolada 92 

no comitê dia 28 de Julho de 2014, e por descuido, o arquivo não foi divulgado. 93 

Diante disso este assunto passa a ser ponto de pauta da 38° Reunião Ordinária do 94 

CBH Santo Antônio. Após a discussão da apresentação do PACUERA foi incluído na 95 

Pauta uma breve apresentação do IBIO, pela Thaís Vinhal, com relação aos PMSB 96 

(Plano Municipal de Saneamento Básico). Foi apresentado o Apanhado geral do 97 

plano, as responsabilidades do IBIO (fiscalizar a elaboração do plano, apoiar os 98 

municípios e contratar a empresa que irá executar), a contrapartida dos municípios, 99 

a mobilização das comunidades no Plano. O prazo de elaboração é de 10 meses, e 100 

a empresa ressalta a premissa dos planos que é a participação popular, ele tem o 101 

horizonte de planejamento de 20 anos, contemplando a área urbana e rural. 102 

Houveram dúvidas relacionadas a esta apresentação também. Há necessidade 103 

deste termo?; Existe alguma previsão de publicação do ato? Lucas Miyahara 104 

(Titular da AMA Lapinha), questionou sobre a publicação dos atos (falta de 105 

comunicação, os membros não ficam sabendo dos atos). Flávia Pantuza 106 

(Representante da FUNCESI- Sociedade Civil) expôs “Presenciamos que alguns 107 

municípios possuem um corpo técnico e outros não, isso prejudica muito nos 108 

resultados do plano.”  Isabela Cançado (Titular da Prefeitura Municipal de Dores 109 

de Guanhães) questionou sobre a minuta, dizendo que as responsabilidades dadas 110 

aos  municípios são diferentes do termo assinado. Diante desta fala, Júlia 111 

(Representante da Prefeitura Municipal de Mesquita), explicou que no ano de 112 

2013, houve uma reunião no comitê com todos os representantes das prefeituras e 113 

que todos se comprometeram com o termo que estavam assinando. Desta forma 114 

esse termo só está dando mais uma garantia para as prefeituras e para a agência. 115 

Sandro Silva, em contrapartida, disse:  “A empresa contratada tem o papel de 116 

formalizar todos os documentos, mas quem vai ceder as informações e dados 117 

técnicos são os municípios, por isso, a mobilização dos mesmos.” Os representantes 118 

do comitê residentes em Itabira, Flávia Pantuza ,Júlio Pessoa e Maria da 119 

Conceição, manifestaram preocupação com relação ao PMSB de sua cidade, e que 120 

os conselheiros ficassem atentos com relação a empresa contratada para execução 121 

do Plano. O presidente do comitê Felipe Pedro interpôs a fala, esclarecendo que 122 

Itabira está no PLAMSAB do CBH Piracicaba, mas que seja um alerta para o CBH 123 

Santo Antônio. 5-b APRESENTAÇÃO DAS OUTORGAS DO CBH SANTO 124 

ANTÔNIO. Este item também foi excluído da pauta, pela ausência justificada dos 125 

representantes do IGAM, responsáveis pela apresentação das mesmas. 5-C 126 

(APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA EDUCADORA, BIÓLOGA, GESTORA 127 

AMBIENTAL E ESCRITORA, DAYSE LIMA “O SERPENTEAMENTO DO RIO 128 
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DOCE DAS ALTEROSAS MINEIRAS AO ATLÂNTICO CAPIXABA”). Item 129 

excluído, com ausência justificada da responsável pela apresentação do mesmo. 5-d 130 

SUBSTITUIÇÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS. Este item também foi excluído, pois 131 

foi solicitado somente a alteração de dois segmentos, sendo eles FONASC e 132 

Sindicato dos Produtores Rurais de Ferros. 6. ASSUNTOS GERAIS. 133 

APRESENTAÇÃO DO III ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DO RIO DOCE. O 134 

Presidente do comitê Felipe Pedro, informou que nos dias 5, 6 e 7 de novembro 135 

acontecerá o III Encontro de Integração do CBH Doce, com sede ainda indefinida. 136 

Neste III Encontro, o gesto concreto para cada comitê que compõe a Bacia do Doce 137 

será uma carta compromisso. Esta carta constará propostas do comitê para 138 

aumentar a quantidade e melhorar a qualidade do Rio Doce, baseada no PIRH 139 

(Plano de Integração dos Recursos Hídricos do Doce), PARH (Plano de Ação 140 

dos Recursos Hídricos dos Comitês) e PAP (Plano de Aplicação Plurianual) do 141 

Doce. De uma certa maneira, esta carta compromisso passa a ser também um 142 

programa estruturador do comitê. Devemos, na formalização da carta, deixar 143 

explícito o nosso compromisso. “O que vamos fazer para contribuir com o Rio 144 

Doce?” É garantida a cada comitê a participação de 12 membros, que terão todo o 145 

custeio pago. Maiores informações serão prestadas pela secretaria do comitê assim 146 

que o grupo coordenador do evento passar todas as informações, como inscrição, 147 

local, entre outras. 7. CERIMÔNIA DE ASSINATURA DO I TERMO ADITIVO AO 148 

TERMO DE COMPROMISSO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 149 

SANEAMENTO BÁSICO PARA OS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS NESTE 150 

PLANO.  Após os informes, foram convidados os representantes das prefeituras 151 

inclusas no PMSB para a entrega dos termos aditivos e a foto oficial. Para encerrar, 152 

Sandro Silva tomou a palavra e disse: “Fazemos um apelo para que os membros se 153 

inteirem sobre os processos de empreendimento que vem acontecendo em nossa 154 

bacia, para que possamos buscar espaços para os ideais da sustentabilidade. 155 

Acreditamos que os empreendimentos sustentáveis, tem essa força para fazer este 156 

equilíbrio”.8. ENCERRAMENTO. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o 157 

Presidente Felipe Pedro declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata.  158 

 159 

 160 

APROVAÇÃO DA ATA 161 

 162 

 163 

______________________________ 164 

Sr. Felipe Benício Pedro 165 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 166 

 167 

 168 

_____________________________ 169 

Sr. Sandro Heleno Lage da Silva 170 

1º Secretário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 171 


