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MINUTA DE ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH PIRACICABA-MG 1 

Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de dezembro de dois mil e dezoito, teve início a 2 

19ª Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba – CBH 3 

Piracicaba-MG, no auditório da Câmara Municipal de João Monlevade/MG. O Sr. Jorge 4 

Borges, SAAE Itabira, 1º Secretário, fez a abertura da reunião cumprimentando os presentes e 5 

informando sobre os processos de outorga em pauta. Passou a palavra ao Sr. Flamínio Guerra, 6 

PM Nova Era/MG, Presidente do CBH Piracicaba-MG, que falou sobre a confirmação da 7 

presença do IBIO AGB Doce na próxima reunião para apresentação de proposta de trabalho a 8 

partir de 2019. Informou ainda sobre o Termo de Compromisso assinado entre o MPMG e o 9 

IGAM com ações visando eliminar o passivo de 1800 processos de outorga em análise na 10 

bacia do rio Doce em MG, utilizando recursos da cobrança pelo uso da água nos 92,5% 11 

destinados a investimento. Como os CBH estaduais são intervenientes nesse Termo, disse ele, 12 

foi necessário assinar deliberação ad referendum, que será trazida para aprovação da plenária 13 

na próxima reunião. Considerando o quórum atingido para os assuntos deliberativos da 14 

pauta, iniciando com os assuntos de pauta, o Sr. Jorge propôs uma inversão com o Processo 15 

nº 4628/2010 – Ferropuro Mineração Ltda. sendo analisado em primeiro lugar. Com a 16 

concordância da plenária, passou a palavra ao Sr. Saulo Guimarães, Ferropuro Ltda., que 17 

informou à plenária tratar-se de uma outorga para canalização de curso de água visando a 18 

implantação de dreno de fundo para uma pilha de disposição de estéril - PDE, com 19 

licenciamento Classe 3, se detendo ainda em detalhes do empreendimento. Em seguida, o Sr. 20 

Rafael Gontijo, URGA Central, apresentou o Parecer Técnico que acompanha o Processo nº 21 

4628/2010, abordando aspectos técnicos da intervenção e destacando que as condicionantes 22 

de monitoramento da qualidade e da quantidade da água farão parte do processo de outorga 23 

do dique de contenção de sedimentos da PDE. Finalizando, o Sr. Rafael informou que o 24 

Parecer Técnico conclui pelo deferimento do Processo de outorga. Continuando, o Sr. Luiz 25 

Cláudio Figueiredo, Vale S.A., Coordenador da CTIL, trouxe para a plenária informações da 26 

reunião conjunta CTIL-CTOC, que ocorreu no dia 10/dezembro/2018. Apresentou os Pareceres 27 

de cada uma das CT, com sugestões de condicionantes a serem avaliadas pela URGA Central, 28 

sendo ambos favoráveis à aprovação pela plenária. Finalizando, discorreu sobre a Minuta de 29 

Deliberação encaminhada com os documentos dessa reunião. Feitos os esclarecimentos 30 

finais, o Sr. Flamínio deu início à votação da plenária sobre o Processo de outorga nº 31 

4628/2010, que foi aprovado por 20 votos favoráveis e 03 contrários. O Sr. Jorge passou então 32 

aos itens seguintes de pauta, a serem analisados conjuntamente, Processo nº 23778/2015 33 

(captação de água subterrânea para fins de rebaixamento de nível de água para mineração - 34 

Cava de Alegria Sul, em Ouro Preto/MG), e Processo nº 28093/2017 (renovação com 35 

retificação da outorga de rebaixamento de nível d’água para mineração - Cava de Alegria 36 

Norte, Portaria nº 3669/2012, em Mariana/MG), ambos solicitados pela Samarco S.A.. A 37 
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pedido do empreendedor, foi então exibido um vídeo ilustrativo do modelo que subsidiou o 38 

estudo de rebaixamento das minas de Alegria Norte e Sul. Com a palavra, a Sra. Isadora 39 

Tavares (IGAM), analista dos Processos de outorga, que prestou esclarecimentos sobre os dois 40 

Processos de outorga, destacando os impactos previstos nas vazões do rio Piracicaba e do 41 

córrego João Manuel, informou o atendimento de todas as solicitações do ICMBIO referentes 42 

ao PARNA Gandarela, e da avaliação dos impactos sobre os demais usos (Vale, rebaixamento 43 

nas cavas de Timbopeba e Alegria). Apresentou então cada uma das condicionantes 44 

estabelecidas no Parecer Técnico e finalizou informando da conclusão favorável ao 45 

deferimento. Continuando, o Sr. Luiz Cláudio, Coordenador da CTIL, trouxe para a plenária 46 

informações da reunião conjunta CTIL-CTOC, que ocorreu no dia 10/dezembro/2018. 47 

Apresentou os Pareceres de cada uma das CT, com sugestões de condicionantes a serem 48 

avaliadas pela URGA Central, sendo ambos favoráveis à aprovação pela plenária. Discorreu 49 

ainda sobre as Minutas de Deliberação encaminhadas com os documentos dessa reunião. 50 

Finalizando, destacou a recomendação das Câmaras Técnicas pelo envio de pedido de 51 

esclarecimentos ao IGAM sobre a cobrança pelo uso da água, considerando que parte da 52 

vazão dos rebaixamentos em análise será utilizada no mineroduto, configurando uma 53 

transposição. Essa proposta foi aprovada pela plenária. Dessa forma, feitos os 54 

esclarecimentos finais, o Sr. Jorge deu início à votação da plenária sobre os Processos de 55 

outorga nº 23778/2015 e 28093/2017, que foram aprovados por 20 votos favoráveis, 01 56 

abstenção e 02 votos contrários. Assim, finalizados os itens de pauta, não havendo outros 57 

assuntos, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta cinco minutos. 58 
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