
Ata de Reunião Extraordinária do CBH Santo Antônio-MG 
 

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas da manhã, 1 

no 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 de Reunião 4 

Extraordinária. Antecedendo a abertura da sessão, foi constituída a mesa, composta 5 

pela Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza (FUNCESI) - Presidente do CBH Santo 6 

Antônio-MG; Sr. Gilberto Antônio Magalhães (Prefeitura Municipal de Itabira) - 7 

segundo-secretário do CBH Santo Antônio-MG e Sra. Joselaine Filgueira (IGAM). 8 

Após a composição da mesa, foi feita a verificação de quorum, quando foram 9 

contabilizados 24 (vinte e quatro) conselheiros presentes. A Sra. Flávia Pantuza 10 

iniciou a reunião comunicando o recebimento, em tempo hábil, do parecer de vista 11 

da Sra. Isabela Lopes Cançado (Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães) e do 12 

recebimento, além do horário determinado de 14 horas do dia 16, do parecer de 13 

vista do Sr. Carlos Eduardo Teixeira Nery (SAT). O Sr. Carlos Eduardo pediu a 14 

palavra e justificou o atraso do envio, informando que o município de Conceição do 15 

Mato Dentro, onde reside, sofreu problemas de comunicação no último dia 16 

dezesseis, e o mesmo ficou sem telefone e sem internet. Diante desta justificativa, a 17 

Sra. Flávia Pantuza informou que posteriormente o parecer do Sr. Carlos Eduardo 18 

poderia ser encaminhado aos conselheiros, para conhecimento, mas, somente o 19 

parecer da Sra. Isabela Cançado seria apresentado à plenária, e, após a sua 20 

apresentação o Sr. Felipe Dornelas, responsável pelo parecer técnico do IGAM, faria 21 

suas colocações. Neste momento foi passada a palavra a Sra. Isabela Cançado, 22 

para que esta apresentasse o seu parecer, num tempo estabelecido de dez minutos. 23 

A mesma iniciou a apresentação destacando que durante o processo de outorga 24 

deve-se realizar análise quantitativa e qualitativa dos recursos hídricos, e destacou 25 

que o parecer técnico do IGAM apresentava poucas referências no que tange à 26 

qualidade da água. Logo em seguida a Sra. Isabela Cançado expôs a sua 27 
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preocupação em relação às dezessete famílias moradoras da comunidade de Água 28 

Quente, que não foi mencionada no parecer técnico e está localizada bem próxima 29 

ao barramento. Outro aspecto pontuado pela Sra. Isabela foi sobre a atual qualidade 30 

da água curso onde será feita a diluição, preocupando-se também com a garantia de 31 

água de qualidade para o consumo humano e dessedentação de animais, 32 

destacando que hoje, na localidade acima citada, não há uma água de qualidade 33 

para o consumo da população local. A Sra. Isabela Cançado destacou ainda o alto 34 

número de outorgas concedidas para o empreendimento numa mesma região e 35 

salientou que se o comitê faz a gestão, deve-se ter uma visão geral, no qual o 36 

empreendimento deve ser avaliado como um todo. Finalizando a sua apresentação, 37 

a Sra. Isabela afirmou que o parecer técnico do IGAM não fazia referências aos 38 

conflitos relacionados à utilização da água para consumo humano e dessedentação 39 

de animais. Após a apresentação da Sra. Isabela Cançado, o Sr. Carlos Eduardo 40 

afirmou que seria importante discutir no comitê as competências de cada órgão 41 

envolvido no processo de implantação de determinando empreendimento, evitando 42 

que o processo de outorga seja confundido com o de licenciamento. Neste 43 

momento, dois moradores da área impactada pelo empreendimento – Sra. Patrícia 44 

Generoso Thomaz (Proprietária rural na bacia do Passa Sete – Comunidade de 45 

Vargem Grande) e Sr. Bartolomeu Moreira Barroso (Morador da Fazenda Cachoeira 46 

– Comunidade de Água Quente) – pediram à diretoria do comitê que fosse cedido 47 

um espaço para eles se manifestarem à plenária e a Sra. Flávia Pantuza expôs a 48 

solicitação à plenária. O Sr. Mário Cintra (Guanhães Energia) manifestou-se dizendo 49 

que primeiramente deveria ser feita a apresentação do parecer técnico do IGAM pelo 50 

Sr. Felipe Dornelas, que não teve oportunidade de apresentá-lo na reunião anterior. 51 

A Sra. Flávia Pantuza afirmou que preferia que os moradores da área impactada 52 

fizessem suas colocações antes da apresentação do Sr. Felipe, para que os 53 

possíveis questionamentos feitos por eles fossem posteriormente respondidos pelo 54 
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Sr. Felipe em sua apresentação, e, em seguida, passou a palavra para a Sra. 55 

Patrícia Generoso Thomaz, que expôs a situação da localidade de Água Quente. A 56 

mesma solicitou que as entidades da sociedade civil envolvidas no processo e com 57 

cadeira no comitê do CBH Santo Antônio-MG não deliberassem a aprovação ou não 58 

do parecer técnico do IGAM. A mesma solicitou ainda que o comitê fizesse uma 59 

diligência às áreas a serem impactadas. Na seqüência, o Sr. Bartolomeu Moreira 60 

Barroso fez uma breve colocação, afirmando que era morador da localidade e estava 61 

ali representando dezessete famílias e que com a aprovação do parecer o comitê 62 

estaria tirando a água dessas dezessete famílias. Após estas colocações, o Sr. 63 

Felipe Dornelas iniciou a apresentação do parecer técnico, dizendo que na última 64 

semana não teve tempo para fazer tal apresentação e destacou a transparência e 65 

imparcialidade do IGAM na elaboração do parecer, ressaltando ainda a sua 66 

preocupação pessoal com a questão da análise qualitativa. Em resposta às 67 

colocações da Sra. Isabela Cançado, o Sr. Felipe Dornelas informou que o parecer 68 

fala sobre compensação hidrológica e não de diluição e quanto ao lançamento de 69 

efluentes, este informou que todos os usuários de recursos hídricos serão 70 

convocados pelo IGAM para que seja feito o processo de outorga para tal finalidade 71 

e, no caso do processo sobre o qual se refere o parecer técnico, a outorga refere-se 72 

somente à captação de barramento. O Sr. Felipe finalizou a sua apresentação 73 

afirmando que o setor de outorga do IGAM esta aberto para esclarecer quaisquer 74 

dúvidas dos conselheiros. Neste momento, vários conselheiros e público externo 75 

começaram a fazer questionamentos e a Sra. Flávia Pantuza disse que seria um 76 

momento para esclarecer dúvidas de conselheiros e solicitou que plenária 77 

deliberasse se abriria ou não espaço para perguntas do público externo e foi definido 78 

pela plenária que cada pessoa teria três minutos que fazer questionamentos a fim de 79 

esclarecer dúvidas. O primeiro a se manifestar foi o Sr. José Estevam da Silva 80 

(morador do município de Itabira), que afirmou que ninguém duvidava da capacidade 81 
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técnica do IGAM e do Sr. Felipe Dornelas, mas que algumas falhas poderiam ter 82 

ocorrido por desconhecimento de informações, e sugeriu alterações na 83 

condicionante três do parecer para que esta apresentasse o seguinte texto: “Realizar 84 

análise de qualidade da água bimestralmente em ponto a montante da área de 85 

inundação e imediatamente à jusante do barramento, referente aos respectivos 86 

parâmetros: Sólidos Dissolvidos Totais, Ferro Dissolvido, pH e Oxigênio Dissolvido. 87 

Enviar relatório a esse Instituto imediatamente após a análise, contendo os valores 88 

consistidos e discutidos”. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. Leonardo Mitre 89 

(Anglo Ferrous) que ressaltou que falaria como empreendedor do referido processo 90 

e afirmou que os fatos citados pelo Sr. José Estevam não se referiam à outorga. Em 91 

sua fala, o Sr. Leonardo informou que a Anglo Ferrous já se reuniu com a 92 

comunidade da localidade de Água Quente, e que a outorga não prevê captação no 93 

córrego que abastece a comunidade, destacando que a questão da Sra. Patrícia 94 

Generoso Thomaz seria uma questão fundiária a ser discutida no processo de 95 

licenciamento. Quanto às alterações na condicionante três, sugeridas pelo Sr. José 96 

Estevam, o Sr. Leonardo informou que o processo de beneficiamento do minério de 97 

ferro é físico e não há adição de produtos químicos, de forma que o rejeito será 98 

composto basicamente de areia com baixo teor de minério de ferro. Finalizando a 99 

sua fala, o Sr. Leonardo destacou também que as denúncias citadas pela Sra. 100 

Isabela Cançado não eram referentes ao processo de outorga analisado na reunião. 101 

Foi passada a palavra a Sra. Patrícia Thomaz, que fez o seguinte apelo aos 102 

conselheiros: “Se o Estado se omitiu, cabe aos conselheiros verificar e analisar o 103 

que foi deliberado nos gabinetes. O morador tem uso prioritário para consumo 104 

humano e dessedentação de animais, e as entidades da sociedade civil envolvidas 105 

têm interesse em comum com o empreendedor”. O Sr. Mário Cintra informou que o 106 

processo de licenciamento avaliará as questões levantadas pela Sra. Isabela 107 

Cançado e também pelos moradores da região, e afirmou que o temor manifestado 108 
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deve ser deliberado no momento certo, e o que diz respeito ao comitê é somente a 109 

quantidade outorgável. Neste momento a Sra. Isabela Cançado enfatizou mais uma 110 

vez a importância da análise qualitativa da água. Na seqüência o Sr. Bartolomeu 111 

Barroso manifestou-se mais uma vez, e falou que queria deixar claro que ele, 112 

juntamente com a Sra. Patrícia Thomaz, não estavam discutindo nenhuma questão 113 

fundiária e afirmou que o empreendedor deveria tomar ciência do caso para 114 

defender a causa. A Sra. Tereza Cristina – Tininha – sugeriu que fosse colocado em 115 

votação à plenária a solicitação feita pela Sra. Patrícia, de diligência ao local a ser 116 

impactado e solicitou à Sra. Presidente que o seu voto, referente à deliberação do 117 

parecer, constasse em ata. Em seguida o Sr. José Gonçalves (SAAE Itabira) afirmou 118 

concordar da com a sugestão feita pelo Sr. José Estevam para a condicionante três 119 

do parecer. A Sra. Flávia Pantuza respondeu à Sra. Tereza Cristina – Tininha – que 120 

o Regimento Interno não prevê a diligência e informou ainda que os votos são 121 

citados na ata com o número de votantes a favor e o número de votantes contra, 122 

mas, uma vez que ela fez tal solicitação, o seu voto seria mencionado. Para uma 123 

questão de ordem, a Sra. Flávia Pantuza solicitou aos conselheiros que fosse 124 

iniciada a votação. O Sr. Gilberto Magalhães sugeriu que, por questão de ordem, 125 

fosse votada primeiramente a sugestão de alteração da condicionante três e, 126 

posteriormente, a aprovação ou não da outorga. Já a Sra. Flávia Pantuza disse 127 

achar melhor primeiro aprovar ou não a outorga para depois deliberar a proposta de 128 

alteração da condicionante. A plenária optou por votar primeiro a outorga, que foi 129 

aprovada por dezesseis conselheiros. Quatro conselheiros votaram contra, dentre 130 

eles a Sra. Tereza Cristina – Tininha. Quatro conselheiros se abstiveram do voto, 131 

dentre eles o Sr. Leonardo Mitre, representante da Anglo Ferrous, no caso, 132 

empreendedor do referido processo. O Sr. Giordane Ottone (ASPRENARSA) 133 

solicitou que constasse em ata que o seu voto foi favorável à outorga. Logo em 134 

seguida foi votada a sugestão de alteração da condicionante três do parecer para o 135 
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envio imediato do relatório e não semestralmente e aprovada com dezoito votos a 136 

favor. Na seqüência, o Sr. Carlos Eduardo Nery propôs a inclusão de uma 137 

condicionante na qual a empresa se comprometeria a apresentar um plano de 138 

contingência garantindo o uso prioritário da água para consumo humano e 139 

dessedentação de animais. O Sr. José Estevam afirmou que tal garantia já é objeto 140 

de lei, sendo apoiado, em sua colocação, pelo Sr. Leonardo Mitre, mas o Sr. Carlos 141 

Eduardo afirmou que neste caso é melhor “pecar pelo excesso”. O Sr. Leonardo 142 

Mitre afirmou o plano de contingência refere-se ao processo de licenciamento e o Sr. 143 

Carlos Eduardo afirmou que só queria a garantia do uso prioritário com uma 144 

estrutura adequada. Neste momento a Sra. Joselaine Filgueira sugeriu o seguinte 145 

texto: “Apresentar plano de ação para fins de assegurar água em qualidade e 146 

quantidade compatível com os usos múltiplos no córrego Passa Sete, a jusante da 147 

barragem”. O texto apresentado pela Sra. Joselaine foi aprovado pela plenária, com 148 

dezessete votos a favor. Após as deliberações referentes ao processo de outorga, a 149 

Sra. Flávia Pantuza sugeriu que a plenária deliberasse a aprovação ou não da ata 150 

da última reunião extraordinária, ocorrida no último dia onze de dezembro, mas a 151 

Sra. Isabela Cançado solicitou que a mesma fosse aprovada na próxima reunião, 152 

prevista para fevereiro, visto que ela gostaria de fazer algumas considerações. 153 

Dessa forma, a Sra. Flávia Pantuza solicitou que a Sra. Isabela encaminhasse suas 154 

considerações ao escritório do comitê, e informou que a ata seria deliberada na 155 

próxima reunião. Sendo assim, a Sra. Isabela comprometeu-se de encaminhar suas 156 

considerações ao escritório. O Sr. Edson Paiva (Cenibra) afirmou que a próxima 157 

reunião do CBH Santo Antônio-MG iria coincidir com a reunião do CBH Piracicaba-158 

MG e que talvez o quorum pudesse ficar prejudicado, pois alguns conselheiros do 159 

CBH Santo Antônio-MG também ocupam cadeira no CBH Piracicaba-MG. Em 160 

resposta ao Sr. Edson, a Sra. Flávia Pantuza informou que faria contato com o 161 

presidente do CBH Piracicaba-MG, a fim de buscar a melhor solução e que 162 
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posteriormente faria contato com os conselheiros comunicando o que foi decidido. 163 

Finalizando a reunião, foram aprovadas as justificativas dos seguintes conselheiros: 164 

José Carlos Brant Magalhães (Prefeitura Municipal de Ferros); Beatriz Peixoto 165 

Madureira (AMME); Gisleno Martins Castro (Prefeitura Municipal de Belo Oriente); 166 

Célia Froes (IGAM); Franklin Otávio Coelho Mendonça (COPASA); Dirceu Thomaz 167 

Rabelo (Prefeitura Municipal de Dom Joaquim). Nada mais havendo a tratar, eu, 168 

Gilberto Antônio Magalhães, segundo-secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a 169 

presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 170 
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