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Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos 1 

da manhã, no Salão Paroquial, localizado no município de Dores de Guanhães/MG, 2 

reuniram-se os conselheiros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-3 

MG para realização da XXXI Reunião Ordinária. Antecedendo a abertura da sessão, 4 

foi realizada a primeira verificação do quorum, onde foram contabilizados 23 (vinte e 5 

três) conselheiros presentes. A mesa foi constituída pelo PE Élson Vital dos Reis 6 

(Cáritas Diocesana) – Presidente do CBH Santo Antônio-MG e Sr. Luiz Augusto 7 

Moysés de Magalhães (Prefeitura de Santa Maria de Itabira) – Primeiro-Secretário. 8 

PE Élson iniciou a reunião dando boas vindas aos conselheiros. Sr. Luiz Magalhães 9 

seguiu a reunião relatando os assuntos a deliberar. 1 – Aprovação da Ata da VI 10 

Reunião Extraordinária: Sr. Júlio Gomes (Emater) solicitou que fosse incluído na 11 

linha 29 a sua justificativa do voto ao contrário ao Contrato de Gestão, por não 12 

concordar com a forma em foi ocorrida a discussão sobre o mesmo. Sra. Isabela 13 

Cançado (Prefeitura de Dores de Guanhães) solicitou que na linha 28 fosse 14 

acrescida, ao texto de justificativa de seu voto, a seguinte frase: “devido à falta de 15 

apresentação de documentos conforme edital”, passando o texto a ficar com a 16 

seguinte redação “...salientou que seu voto não é contra a Instituição Ibio e sim 17 

sobre a forma de condução do processo de equiparação à agência de bacia devido 18 

à falta de apresentação de documentos conforme edital.” Sra. Isabela também 19 

solicitou que na linha 49 fossem incluídos os nomes das instituições Belmont 20 

Mineração, Polícia Militar e AMPASC que estavam em processo de exclusão. A nova 21 

redação ficou da seguinte forma “Os membros representantes das instituições 22 

Belmont Mineração, Polícia Militar e AMPASC não compareceram à reunião...” e na 23 

linha 56 fosse excluída a frase “...ou com outras entidades que se interessarem em 24 

ocupar as vagas.” As ressalvas foram atendidas e modificadas na ata que foi 25 

aprovada por unanimidade. 2 - Em caráter de urgência foi incluída na pauta a 26 

aprovação da minuta da Deliberação Normativa nº 13 que indica o Instituto 27 
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BioAtlantica - Ibio como entidade convenente ao recurso do FHIDRO. Sr. Felipe 28 

Pedro (Sindicato Metabase) disse que alguns Comitês estavam sem o repasse de 29 

7,5% do FHIDRO, para custeio de sua sede, por não terem uma entidade 30 

convenente e também devido ao atraso na entrega dos documentos, e que uma 31 

solução seria indicar o Ibio, tendo assim apenas uma entidade gerenciando os 32 

recursos do Comitê (Cobrança e 7,5% do FHIDRO). Sr. Edson Paiva (CENIBRA) 33 

completou dizendo que esse procedimento está no contrato de gestão e que a 34 

deliberação é para formalizar e agilizar o repasse do recurso e salientou que não 35 

seria interessante ter duas entidades para este fim. Acrescentou ainda que essa 36 

mesma deliberação foi aprovada nos Comitês do Suaçuí e Piracicaba, também em 37 

caráter de urgência. Sra. Isabela Cançado questionou o porquê de não poder ter 38 

duas entidades. Sr. Wyllian Melo (IGAM) explicou o porquê dessa formalidade. Sr. 39 

Edson Paiva acrescentou à explicação do Sr. Wyllian que a parte executiva do 40 

Comitê é função do Ibio. Sr. Felipe Pedro disse que o Comitê terá que ter o seu 41 

plano de ação e que a Agência fará o repasse do recurso conforme esse plano. PE. 42 

Élson afirmou que a diretoria vai reunir-se para fazer o planejamento anual do 43 

Comitê. Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous) relembrou que a Agência terá mais dois 44 

escritórios regionais que auxiliarão nas prestações de contas. Sr. Carlos Magno 45 

(Diretor Administrativo do Ibio) disse que, em relação às questões operacionais, o 46 

Ibio tem que cumprir a legislação da ANA – Agência Nacional de Águas e que o Ibio 47 

está se estruturando, fazendo processos licitatórios, programas de telefonia móvel, 48 

manual de instrumentos, contratação de pessoal, com recursos da União, através do 49 

contrato de gestão, e que com o Estado os procedimentos serão semelhantes ao da 50 

ANA. O repasse do Estado (7,5% do FHIDRO) poderia vir para o Ibio, mas não é 51 

obrigação do Comitê tê-lo como convenente. Sra. Tereza Cristina (ADDAF) 52 

questionou que se houvesse uma má administração do recurso se esta deliberação 53 

poderia ser revista. Sr. Carlos Magno disse que sim, que poderia reverter a 54 
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deliberação e afirmou que nem a existência do Ibio, como agência, é eterna, pois se 55 

algum dia houvesse o consenso de alteração da agência no Comitê poderia fazê-la. 56 

Sra. Patrícia Thomaz (FONASC) expôs que o Comitê está sempre agindo em bloco, 57 

sempre deliberando as mesmas decisões que outros comitês já tomaram. Em sua 58 

opinião ter uma convenente que esteja mais próxima, como a Cáritas, seria melhor, 59 

pois entenderá e atenderá as peculiaridades do Comitê. Sr. Edson Paiva explica que 60 

a função do Ibio é ser a entidade executiva do Comitê e que por este motivo se 61 

tornará mais próxima. Sra. Maria Rosária Simões (SEE) disse entender que o Ibio, 62 

através do contrato de gestão, tem a obrigação de gerir este recurso e a Cáritas 63 

estaria fazendo um favor ao Comitê. Sr. Luiz Augusto colocou em votação as duas 64 

entidades levantadas que poderão ser convenentes dos 7,5% do recurso do 65 

FHIDRO: 1) Cáritas Diocesana de Itabira; 2) Instituto BioAtlântica – Ibio. A Cáritas 66 

Diocesana de Itabira recebeu 6 (seis) votos dos seguintes conselheiros: Sra. Isabela 67 

Cançado (Prefeitura de Dores de Guanhães), Sr. Waner Arruda (Sindicato dos 68 

Produtores Rurais de Ferros), Sra. Tereza Cristina (ADAFF), Sra. Simone Pasko 69 

(AMALAPINHA), Sra. Adriana Papatella (EMATER) e Sra. Patrícia Generoso 70 

(FONASC). O Instituto BioAtlântica recebeu 18 (dezoito votos), sendo indicada como 71 

entidade convenente ao recurso do FHIDRO.  3 – Eleição de membro do 72 

Segmento Usuários para substituição do segundo-secretário. Sr. Luiz Augusto 73 

solicitou aos conselheiros do segmento usuários que fizessem uma rápida reunião 74 

para decidirem sobre a substituição. Sr. Leonardo Mitre Alvim de Castro (Anglo 75 

Ferrous) foi eleito pelo segmento usuários como segundo-secretário. Sr. Luiz 76 

Augusto solicitou também que já fossem reorganizadas as cadeiras que estão vagas 77 

devido às exclusões das 3 (três) instituições. No segmento Usuários foram 78 

realizadas as seguintes alterações: em substituição à cadeira da Belmont Mineração 79 

(titular e suplente), a Funil Energia S.A., antes suplente da CEMIG, ocupou a cadeira 80 

como titular e suplente. A CEMIG que tinha a titularidade fica também com a 81 
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suplência. No segmento Sociedade Civil: em substituição à cadeira da AMPASC 82 

(titular e suplente), a ASPRENARSA, antes suplente do Sindicato Metabase, ocupou 83 

a cadeira como titular e suplente. O Sindicato Metabase que tinha a titularidade fica 84 

também com a suplência. 4 – Deliberação das Outorgas da empresa Vale S.A. 85 

processos nºs 04.795, 04.799 e 04.800/2008. A relatora da Câmara Técnica de 86 

Outorga e Cobrança – CTOC, Sra. Isabela Cançado, informou que o primeiro item 87 

de pauta da reunião realizada no dia 07/02 foi a eleição de membro para presidência 88 

da Câmara. O membro eleito foi Sr. Ruderson Santos Carvalho – Prefeitura de 89 

Carmésia e a função de relatora continuou com a Sra. Isabela Cançado. Seguindo o 90 

relato sobre a reunião, Sra. Isabela informou que estiveram presentes o Sr. Luiz 91 

Cláudio Figueiredo, representante da Vale S.A. e  o Sr. Nívo Dutra, representante do 92 

IGAM/SUPRAM Leste, responsável pelos pareceres técnicos. Todas as dúvidas 93 

foram sanadas e a Câmara técnica sugeriu a aprovação das outorgas com as 94 

condicionantes já previstas no parecer técnico. Os membros da Câmara também 95 

sugeriram que a plenária aprovasse o envio de um documento com algumas 96 

solicitações para a SUPRAM: “Solicita que as outorgas encaminhadas para 97 

apreciação do Comitê, quando referentes ao mesmo empreendimento, sejam 98 

encaminhadas juntas para a apreciação e que seja realizada uma avaliação 99 

integrada de todas as outorgas do empreendimento solicitadas ao empreendedor.” 100 

Sr. Luiz Augusto colocou em votação a deliberação dos três processos de outorgas 101 

supracitados, tendo aprovação por unanimidade, também colocou em votação a 102 

aprovação do encaminhamento para a SUPRAM, que foi aprovado por unanimidade. 103 

5 – Discussão sobre o Plano de Aplicação Plurianual – PAP da Bacia 104 

Hidrográfica do Rio Doce para o período de 2012 a 2015. A apresentação foi 105 

realizada pelo Sr. Wyllian Melo (IGAM). Após sua apresentação e alguns 106 

esclarecimentos, o Sr. Luiz Augusto solicitou aos conselheiros que outros 107 

questionamentos e/ou sugestões poderiam ser encaminhados para o escritório do 108 
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Comitê até o dia 16/02, uma vez que no dia 28/02 seria realizada a reunião da CTI – 109 

Câmara Técnica de Integração que teria o espaço para debater sobre o PAP e 110 

acolher os questionamentos e sugestões de todos os comitês. 6 – Minuta da 111 

Deliberação Normativa nº 12 – Câmara Técnica de Projetos e Programas – 112 

CTPP. Sr. Luiz Augusto esclareceu sobre a necessidade de criação desta câmara 113 

técnica e em seguida questionou aos conselheiros se possuíam dúvidas para que 114 

assim houvesse a aprovação da mesma. A Deliberação Normativa nº 12 foi 115 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi realizada a composição da CTPP que 116 

ficou com a seguinte formação: Poder Público Estadual – IGAM e Secretaria de 117 

Estado da Educação; Poder Público Municipal – Prefeitura de Ferros e Prefeitura de 118 

Dores de Guanhães; Usuários – SAAE Itabira e Anglo Ferrous; Sociedade Civil – 119 

ADDAF e AMALAPINHA. 7 – Retorno sobre a Diligência em Conceição do Mato 120 

Dentro. PE.Elson falou sobre a reunião da Comissão que aconteceu no dia 07/02 121 

em Dores de Guanhães para elaboração do documento de retorno sobre a 122 

diligência. Estiveram presentes o Sr. José Ferreira (Prefeitura de Naque), Sra. 123 

Isabela Cançado (Prefeitura de Dores de Guanhães), Sr. Júlio Gomes (EMATER), 124 

Sr. Wyllian Melo (IGAM), Sra. Simone Pasko (AMALAPINHA), PE. Élson (Cáritas 125 

Diocesana), Sr. Edson Paiva (CENIBRA) e o Sr. José Gonçalves (SAAE Itabira). 126 

Sra. Isabela Cançado, relatora da Comissão, disse que os membros acordaram que 127 

existem impactos gerados pela implantação do empreendimento, principalmente no 128 

aspecto qualitativo da água e que foram solicitados ao IGAM documentos para 129 

subsidiar o relatório conclusivo da diligência. Sr. Wyllian Melo (IGAM) fez o relato de 130 

seu relatório conforme acompanhamento da diligência. Aberta as discussões, Sra. 131 

Simone Pasko, disse que não viu a socialização da água na região, como o lazer, e 132 

que nas próximas análises de outorgas, após instalação do empreendimento, poderá 133 

ser solicitado como condicionante o uso social da água, pois é considerado também 134 

como prioridade o uso múltiplo das águas. Sra. Patrícia Thomaz explicou sua 135 
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preocupação com a formalidade em que os fatos foram expostos, pois parecem que 136 

foram retratados problemas que não são reais e como resultado da diligência, 137 

algumas questões poderiam ter sido respondidas, como: é satisfatória a situação? 138 

Tem conflito? Tem alguma coisa que pode ser feita? Qual a situação que vocês 139 

viram? As pessoas da plenária estão entendendo a situação? Sr. Wyllian disse que 140 

o IGAM está fiscalizando a outorga e que qualquer irregularidade poderá ser 141 

encaminhada à SUPRAM. Sr. Leonardo Mitre explicou que a instalação de fossas 142 

sépticas não faz parte das condicionantes e que essa medida está dentro do plano 143 

da empresa em prover um sistema de abastecimento para a comunidade. Através 144 

desse plano várias casas ganharam um banheiro, um sistema de água e 145 

consequentemente um sistema de tratamento. O monitoramento é realizado desde 146 

2007/2008 bem antes da construção da barragem, e as condicionantes só foram 147 

impostas depois, que são as apresentações dos resultados dos monitoramentos. Sr. 148 

Leonardo continua dizendo que o enquadramento é prioridade para Comitê e faz 149 

parte dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, continua relatando que a 150 

qualidade temporal está dentro do licenciamento, pois o barramento tem entre suas 151 

funções, dar qualidade às águas e essa função acaba quando ele começa a ser 152 

fechado. Sr. Gilcimar Oliveira (Anglo Ferrous) disse que o monitoramento realizado 153 

desde 2007 é iniciativa da empresa, através da gestão dos recursos hídricos, e que 154 

a apresentação dos resultados semestrais quantitativos e qualitativos são em 155 

conformidade com as condicionantes. Sra. Simone Pasko lembra novamente que a 156 

partir de agora o Comitê tem que tomar cuidado com as outorgas, para sugerir 157 

condicionantes com um olhar mais próximo das comunidades atingidas. Sr. Luis 158 

Augusto propõe a aprovação dos encaminhamentos ao IGAM referentes à diligência, 159 

que foram aprovados por unanimidade. Assuntos Gerais. Sr. Felipe Pedro fez o 160 

relato sobre a XX Reunião do Fórum Mineiro que aconteceu no dia 19 de 161 

dezembro/2011 em Belo Horizonte. Sra. Tereza Cristina falou sobre o Seminário 162 
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Socioambiental que aconteceu no dia anterior, na cidade de Dores de Guahães com 163 

o tema “Desenvolvimento Sustentável? Qual o futuro da Bacia do Rio Santo 164 

Antônio?”, com apresentações de representantes da SUPRAM, ONG Caminhos da 165 

Serra, Funil Energia, UFMG e Ministério Público. Nada mais havendo a tratar, eu 166 

Luiz Augusto Moysés de Magalhães, primeiro-secretário do CBH Santo Antônio, 167 

lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo 168 

presidente.  169 
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