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Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e onze, às dez horas da 1 

manhã, no mini-auditório da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - 2 

FUNCESI, localizado no município de Itabira/MG, reuniram-se os conselheiros do 3 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG para realização da VI 4 

Reunião Extraordinária. Antecedendo a abertura da sessão, foi realizada a primeira 5 

verificação do quorum, onde foram contabilizados 21 (vinte e um) conselheiros 6 

presentes. A mesa foi constituída pelo PE Élson Vital dos Reis (Cáritas Diocesana) – 7 

Presidente do CBH Santo Antônio-MG. PE Élson iniciou a reunião dando boas 8 

vindas aos conselheiros e fazendo os Informes: Foi passada a palavra para a 9 

secretária do Comitê, Srta. Simone Magalhães, para que fizesse os informes. Foi 10 

informado sobre o Ofício nº. 105/2011/DPIFE/SEMAD/SISEMA de 26/10/2011 que 11 

trata do Mapeamento das áreas inundáveis no Estado de Minas Gerais para 12 

elaboração do Atlas de Vulnerabilidade a inundações. Srta. Simone informou que foi 13 

encaminhado um e-mail no dia 09/11/2011 com o referido ofício e o mapa de 14 

inundação da Unidade de Planejamento DO3 – Santo Antônio para que os 15 

conselheiros ajudassem a diagnosticar os trechos vulneráveis a inundações nos 16 

principais cursos d’água da bacia. As informações deveriam ser encaminhadas até o 17 

dia 30/11/2011. O segundo informe foi sobre o Ofício nº. 501/2011/SUPRAM, 18 

encaminhado aos conselheiros por e-mail no dia 10/10/2011, que trata da resposta 19 

aos ofícios nºs 30 e 31/2011/CBH Santo Antônio dirigidos à Sra. Maria Helena Murta 20 

- Superintendência SUPRAM Leste, sobre os processos de Outorgas da empresa 21 

Vale S.A. deliberados na plenária do dia 30/06/2011. PE. Élson seguiu a reunião 22 

relatando os assuntos a deliberar. 1 – Aprovação das Atas da XXX (Trigésima) 23 

Reunião Ordinária e V Reunião Extraordinária. Ata da XXX (Trigésima) Reunião 24 

Ordinária: Sra. Isabela Cançado (Prefeitura de Dores de Guanhães) e o Sr. Júlio 25 

Gomes (EMATER) solicitaram que fosse incluída na linha 21 a seguinte redação 26 

“Sra. Isabela e Sr. Júlio salientaram que seus votos não eram contra a Instituição 27 
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Ibio e sim sobre a forma de condução do processo de equiparação à agência de 28 

bacia devido à falta de apresentação de documentos conforme edital”. As ressalvas 29 

foram atendidas e modificadas na ata que foi aprovada por unanimidade. Ata da V 30 

Reunião Extraordinária: Sra. Isabela Cançado solicitou que retirasse na linha 37 a 31 

palavra delas “...algumas delas não foram cumpridas...”, na linha 59 a inclusão “por 32 

não concordarem com a sugestão” “...a aprovação, por não concordarem com a 33 

sugestão, representadas...” e na linha 60 a correção, onde se lê “Prefeitura de 34 

Guanhães” passa a ser “Prefeitura de Dores de Guanhães”. Foi sugerido pelos 35 

conselheiros que anexasse à Ata as sugestões propostas para a minuta do contrato 36 

de gestão que foram encaminhadas ao IGAM para análise jurídica e técnica. As 37 

ressalvas foram atendidas e modificadas na ata que foi aprovada por unanimidade.  38 

2 – Eleição de membro do Poder Público Municipal para substituição do 39 

primeiro-secretário. PE Élson sugeriu que os membros do poder público municipal 40 

se reunissem em outra sala para que se fizesse a eleição do Primeiro Secretário. Na 41 

sala haviam 8 representantes dos municípios e dois candidatos à vaga: Sra. Isabela 42 

Cançado – Prefeitura de Dores de Guanhães e Sr. Luiz Augusto Magalhães – 43 

Prefeitura de Santa Maria de Itabira. Os candidatos apresentaram um breve relato 44 

sobre o anseio em ocupar a vaga de primeiro secretário. Após os relatos abriu-se a 45 

votação nominal: Sra. Isabela Cançado obteve 3 (três) votos e Sr. Luiz Augusto 46 

obteve 5 (cinco) votos. Após votação os membros do poder público municipal 47 

retornaram à sala de reunião e o Presidente comunicou o resultado: Sr. Luiz Augusto 48 

Moysés de Magalhães é o novo primeiro-secretário. 3 – Apreciação dos recursos 49 

apresentados pelas entidades excluídas por faltas consecutivas. Os membros 50 

representantes das instituições Belmont Mineração, Polícia Militar e AMPASC não 51 

compareceram à reunião para apresentar o recurso. Apenas os representantes da 52 

Belmont Mineração S.A. justificaram a ausência. Foram colocadas em votação as 53 

seguintes sugestões para deliberação deste item: 1 – Exclusão das entidades; 2 – 54 
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Conceder mais uma chance para as entidades. A sugestão 1 (um) obteve 11 (onze) 55 

votos e a sugestão 2 (dois) obteve 10 (dez) votos. Foi sugerido que na primeira 56 

reunião ordinária de 2012 fossem completadas as vagas dos excluídos com os 57 

suplentes. 4 – Recomposição da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança – 58 

CTOC. Conforme os membros presentes na plenária, a CTOC foi recomposta da 59 

seguinte forma: no lugar da Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza, representante da 60 

Sociedade Civil (FUNCESI), fica a Sra. Débora Aparecida Ianusz de Souza 61 

(FUNCESI). No lugar do Sr. José Estevam da Silva, representantes do Poder 62 

Público Municipal (Prefeitura de Itabira), fica o Sr. Ruderson Santos Carvalho 63 

(Prefeitura de Carmésia). No lugar do Sr. Carlos Frederico Caldeira de Abreu, 64 

representante do Poder Público Estadual (Secretaria de Estado da Educação), fica o 65 

Sr. Júlio César Merlim Gomes (EMATER-MG). 5 – Aprovação do Calendário de 66 

Reuniões 2012. O calendário foi aprovado com as seguintes datas: 09/02 na cidade 67 

de Dores de Guanhães; 14/06 na cidade de Ferros; 13/09 na cidade de Santa Maria 68 

de Itabira e no dia 06/12 na cidade de Itabira.  6 – Apresentação e Deliberação 69 

dos projetos FHIDRO/2011. A primeira apresentação foi da proponente FUNCESI – 70 

Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira com o projeto “Cadastro de 71 

Usuários de Água e Análise Preliminar das Condições Ambientais da Sub-Bacia do 72 

Alto Rio Santo Antônio – Parte II do Projeto da Bacia do Rio Santo Antônio”. A 73 

segunda apresentação ficou a cargo da proponente PUC-Minas - Pontifícia 74 

Universidade Católica de Minas Gerais com o projeto “Monitoramento Participativo 75 

no Rio do Peixe: Um Instrumento para Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica”. A 76 

terceira apresentação foi da proponente Prefeitura Municipal de Santa Maria de 77 

Itabira com o projeto “Cercamento de Nascentes”. Após as apresentações os 78 

representantes responderam aos questionamentos de alguns conselheiros.  O Sr. 79 

José Gonçalves, presidente da CTIL relatou sobre a reunião Conjunta CTIL/CTOC, 80 

onde os membros discutiram sobre os projetos e decidiram em consenso indicar os 81 
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projetos à plenária como prioridade alta. A plenária deliberou por unanimidade 82 

indicar os três projetos para o FHIDRO como Prioridade Alta. Retorno sobre a 83 

audiência pública realizada pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais em 84 

Conceição do Mato Dentro sobre a atividade mineradora na região. A Sra. 85 

Isabela Caçado informou que nesta audiência pública ficou bem claro o conflito de 86 

água existente na região. Ela sugeriu que o Comitê se pronunciasse fazendo uma 87 

nota de posicionamento sobre assunto e que o ideal seria montar um grupo, com 88 

membros do Comitê, para realizar uma diligência no local e emitir o parecer. Ela 89 

salienta que em Conceição do Mato Dentro a questão que tem que ser observada, 90 

em relação à água, é qualitativa e não quantitativa. PE Élson sugeriu, diante das 91 

manifestações, a formação da comissão para realização da diligência. Sr. Leonardo 92 

Mitre (Anglo Ferrous) pediu a palavra e se posicionou dizendo que questionamentos 93 

sempre existem, mas que no processo de licenciamento ambiental foram exigidas 94 

várias condicionantes e que uma delas é o monitoramento qualitativo da água em 95 

vários pontos da região. Disse também que qualquer visita pode ser realizada e 96 

relembra que o Comitê é um órgão ligado ao IGAM/SEMAD e deve ser questionado, 97 

consultado para que assim não haja conflitos diretos entre usuários, sociedade civil e 98 

moradores. Sr. Bráulio Carvalho (Prefeitura de Ferros) sugere que se faça um Check 99 

List com os itens que deverão ser observados na diligência, como o impacto 100 

ambiental, descrevendo quais são, como estão ocorrendo, onde, pois a maioria dos 101 

conselheiros não tem conhecimento da situação. A Sra. Patrícia Generoso disse que 102 

irá encaminhar um documento relatando os principais pontos discutidos na audiência 103 

pública para que todos tenham conhecimento. A comissão para realização da 104 

diligência ficou formada com os seguintes membros: Poder Público Municipal: José 105 

Ferreira (Prefeitura de Naque), Isabela Cançado (Prefeitura de Dores de Guanhães); 106 

Poder Público Estadual: Júlio Merlim (EMATER), IGAM; Sociedade Civil: Lucas 107 

Miyahara (AMALAPINHA), PE Élson (Cáritas Diocesana); Usuários: Edson Valgas 108 
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(CENIBRA), José Gonçalves (SAAE-Itabira). A diligência ficou marcada para os dias 109 

19 e 20 de dezembro. Assuntos Gerais. José Eduardo Guerra (Prefeitura de Itabira) 110 

apresentou a sugestão de alterações no regimento interno, disse que já havia 111 

mandado a minuta de alterações para os membros e que aguarda o retorno. Sra. 112 

Isabela Cançado disse que a primeira coisa que se deve pensar é sobre a real 113 

necessidade de alteração do Regimento Interno. Sr. Bráulio Carvalho disse que este 114 

processo deve ser mais ágil e menos burocrático. Sr. Luiz Magalhães em consenso 115 

com os conselheiros estipularam uma data para que todos se manifestassem sobre 116 

o assunto: até 10/01/2012, e que a ordem do processo para alterações será: 117 

recebimento das sugestões, reunião CTIL, apresentação para plenária e 118 

encaminhamento para o IGAM. Sr. Felipe Pedro (Sindicato Metabase) falou sobre a 119 

Reunião do Fórum Nacional de Comitês que aconteceu em São Luiz/MA.  Nada 120 

mais havendo a tratar, eu Luiz Augusto Moysés de Magalhães, primeiro-secretário 121 

do CBH Santo Antônio, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 122 

assinada por mim e pelo presidente.  123 
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