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Aos vinte e dois dias do mês de Maio, às 9h00min, no auditório da Prefeitura Municipal 4 

de Governador Valadares, localizada na Rua Marechal Floriano, 900 – Centro, 5 

Governador Valadares - MG, reuniram-se os membros do CBH Suaçuí convocados 6 

através do Ofício 025/2013. A reunião teve início às 09h30, em segunda chamada, com 7 

a presença de 16 (dezesseis) conselheiros. Foram justificadas as ausências dos 8 

conselheiros da EMATER e da Ruralminas. A Presidente do CBH Suaçuí, Sra. Luciane 9 

Teixeira Martins deu as boas vindas a todos, destacando que esta é a última reunião de 10 

um mandato de muito trabalho. Em seguida foi passada à aprovação da ata da 22ª 11 

reunião ordinária do comitê, realizada no dia 06 de Fevereiro de 2023, que foi aprovada 12 

por unanimidade pelos membros presentes. Dando sequencia foi passado aos informes. 13 

A Presidente do CBH-Doce iniciou informando sobre os cursos de capacitação que 14 

estão sendo oferecidos pela ANA, sendo que são dois cursos à distância e um curso 15 

semipresencial com vagas destinadas aos membros do CBH-Suaçuí. Dando sequencia, 16 

ela comentou sobre a realização do curso de capacitação de órgãos técnicos de meio 17 

ambiente e CODEMAS, realizado em Governador Valadares entre os dias 17 e 18 de 18 

Abril de 2013, que teve como objetivo dar maior eficiência e eficácia ao processo de 19 

licenciamento e fiscalização ambiental, por meio da capacitação de 20 

servidores, preferencialmente efetivos e que atuem diretamente na análise dos 21 

processos de licenciamento e fiscalização ambiental, das prefeituras que realizam ou 22 

possam vir a realizar atividades de licenciamento ambiental. Outro ponto destacado nos 23 

informes foi sobre a reunião de segmentos referente ao processo eleitoral para o 24 

mandato 2013-2017, realizada no dia 16 de Maio para a nova composição do CBH-25 

Suaçuí. Ainda neste ponto, a presidente destacou que foi lançado recentemente o edital 26 

do FHIDRO, no entanto mencionou as dificuldades de acesso aos recursos e enfatizou 27 

que o fórum de CBH’s está trabalhando para agilizar a liberação das verbas junto ao 28 

convênio e que neste ano está previsto o pagamento de R$ 14 milhões que estavam 29 

atrasados, sendo que alguns projetos estão atrasados desde 2008.  Prosseguindo, o 30 

secretário executivo do CBH-Suaçuí, Sr. Edson Valgas, que também é presidente da 31 

Câmara Técnica de Integração do CBH-Doce falou sobre o processo de integração e 32 

destacou que está sedo finalizada a análise do Regimento Interno do comitê federal de 33 

forma a garantir a representatividade dos afluentes no Doce. A partir da nova proposta, 34 

todos os habilitados, eleitos e não eleitos nos CBH’s estaduais terão a oportunidade de 35 

pleitear uma vaga no Doce, garantindo um processo mais democrático. Também foi 36 



destacada a reunião realizada com representes da ANA, IGAM, IEMA e CBH’s, 37 

convocada pela diretoria geral do IGAM, tendo como um dos objetivos fortalecer os 38 

afluentes na proposta de integração, pois a integração só se efetivará com os afluentes 39 

fortalecidos. A presidente do CBH-Suaçuí destacou que desconhece algum comitê que 40 

seja contra a integração. Ela enfatizou que este é o momento dos debates, em que os 41 

problemas devem ser expostos, na busca de uma integração que fortaleça a todos, pois 42 

“nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos”. Dando seguimento à pauta, foi 43 

iniciada a Discussão e Deliberação sobre a solicitação de outorga da empresa 44 

Guanhães Energia S. A.: PCH FORTUNA II – Processo 13.819/2009. Inicialmente foi 45 

feita a apresentação do Parecer Técnico da SUPRAM pelo Diretor Técnico Wesley. Em 46 

sua fala ele fez um resumo da infraestrutura da obra, destacou as vazões médias 47 

mensais, as vazões máximas e as vazões mínimas. Em seguida, ele presentou as 48 

condicionantes vigentes destacando as alterações que foram necessárias em função 49 

das particularidades do empreendimento. O Diretor Técnico destacou que duas das 50 

condicionantes incialmente exigidas foram excluídas, a saber; “Apresentar Avaliação 51 

Ambiental Integrada para os empreendimentos da bacia, e, após o estudo da mesma, 52 

propor projetos detalhados para serem implantados durante a operação do 53 

empreendimento” e “Apresentar manifestação da Secretaria de Turismo do Estado de 54 

Minas Gerais acerca da proposta de implantação da PCH Fortuna II no trecho da 55 

cachoeira da Fumaça, no município de Guanhães - MG, face à inserção da mesma no 56 

Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce”. Estas condicionantes foram excluídas tendo em 57 

vista que se tratam de assuntos específicos do processo de licenciamento. Dando 58 

sequencia, foi passada à apresentação do parecer do engenheiro Abrahão Alexandre 59 

Alden Elesbon da empresa a3e Engenharia e Consultoria S/C LTDA, empresa 60 

contratada pelo IBIO – AGB Doce para análise do processo de outorga. Em seu parecer 61 

foi destacado que a documentação técnica apresentada estava bem elaborada. 62 

Segundo o engenheiro, os dados hidrológicos de vazão obtidos das estações 63 

fluviométricas Fazenda Corrente (montante do empreendimento) e Porto Santa Rita 64 

(jusante do empreendimento) foram trabalhados de forma correta e o critério de 65 

transferência de dados utilizado (transferência por vazão incremental) é o melhor 66 

método possível para o caso analisado. Ele também destacou que toda a documentação 67 

complementar solicitada ao empreendedor foi disponibilizada com presteza e em tempo 68 

hábil. Em seguida, ele apresentou uma representação esquemática do empreendimento 69 

para melhor elucidação. Em sua análise, ele destacou que o questionamento mais 70 

recorrente no processo referente ao trecho de vazão reduzida (TVR) onde situa-se a 71 

cachoeira da Fumaça. Segundo o parecer, durante a fase de implantação não haverá 72 



prejuízos hidrológicos e durante a fase de enchimento, haverá alterações hidrológicas 73 

devido à vazão necessária para encher o reservatório. Já durante a fase de operação a 74 

vazão liberada para o TVR (0,240 m³/s), nos períodos de estiagem do ano hidrológico, 75 

será cerca de 600 vezes maior que o valor necessário para atender aos usos 76 

consuntivos no trecho do TVR (dessedentação de animais). Nos períodos de cheia do 77 

ano hidrológico, o TVR terá vazões maiores que 0,240 m³/s. Diante do exposto o 78 

parecer hidrológico emitido foi favorável à implantação do empreendimento PCH 79 

Fortuna II, não tendo encontrado nenhuma informação técnica que impeça a execução 80 

do mesmo. Ele ressaltou que todo e qualquer empreendimento deste porte apresenta 81 

impactos ambientais positivos e negativos, em outras esferas do conhecimento, de 82 

cunho não hidrológico, difíceis de serem mensuradas. Sugere-se, por parte dos agentes 83 

envolvidos, a proposição conjunta de medidas mitigatórias aos impactos ambientais 84 

inerentes ao empreendimento, que possibilitem a melhoria ambiental da comunidade 85 

afetada. Após a apresentação do eng. Abrahão foi passada à apresentação do Parecer 86 

Conjunto da CTIL e CTOC do CBH-Suaçuí, que recomendaram a aprovação do 87 

empreendimento. Em seguida, foi passada à aprovação geral da outorga, que foi 88 

aprovada pelos presentes, sendo registradas duas abstenções, das seguintes 89 

instituições: Polícia Militar de Meio Ambiente e CEMIG. Em seguida, foi passado à 90 

votação das condicionantes, uma a uma. As condicionantes de 01 a 04 foram aprovadas 91 

por unanimidade. Com relação à condicionante 5 a plenária votou pela exclusão integral 92 

da mesma, tendo em vista que a  SEMAD já se manifestou destacando que não há 93 

exigência de reserva legal para este tipo de empreendimento. Após a votação o prefeito 94 

da cidade de Virginópolis, Hiran Amaro Pinheiro, que estava presente na reunião, 95 

destacou que irá se reunir com o empreendedor para que a cidade invista no incremento 96 

do turismo, como acontecerá em Guanhães. Em seguida, o Sr. Tarcísio, da ASPEA, 97 

destacou a preocupação com o passivo ambiental, que precisarão ser recuperados 98 

daqui a alguns anos. Sobre estes assuntos, o Sr. Edson Valgas mencionou que os 99 

assuntos que ultrapassam a esfera dos recursos hídricos são decididos em outras 100 

instâncias, conforme pertinência. Em seguida, foi proposta uma inversão de pauta e 101 

passada à apresentação da CTPLAN sobre Plano de Aplicação dos Recursos da 102 

Cobrança/PAP, contendo Sugestões de Alterações. Em sua apresentação, a 103 

representante da câmara destacou a aprovação do PAP e a existência de dois 104 

programas específicos destinados ao saneamento na bacia, o P11 (Programa de 105 

Saneamento da Bacia) e P41 (Programa de Universalização Saneamento). Com relação 106 

ao saneamento há uma demanda específica para a elaboração de Planos Municipais de 107 

Saneamento Básico, tendo em que esta é uma exigência legal, que deverá ser cumprida 108 



até o final de 2013. Foi identificado que a maioria dos municípios que integram a bacia 109 

hidrográfica do rio Suaçuí ainda não possui o Plano de Saneamento. Tendo em vista 110 

que a arrecadação na bacia é baixa, justifica-se a migração dos recursos previstos no 111 

P.11 para o P41, focando na elaboração dos PMSB, a fim de contemplar um número 112 

maior de municípios. Após a apresentação do parecer da câmara técnica, a plenária 113 

aprovou, por unanimidade, a realocação dos recursos do P.11 para o P.41. Como último 114 

ponto de pauta da reunião, o Sr. Rossini Pena Abrantes, Coordenador de TI do IBIO – 115 

AGB Doce fez uma apresentação sobre o andamento das atividades da agência. Em 116 

sua fala ele fez uma breve apresentação sobre o IBIO e, em seguida, destacou os 117 

trabalhos desenvolvidos em cada um dos programas previstos no PAP-Doce. Ao final, 118 

foi apresentada a estimativa de arrecadação para toda a bacia e, especificamente para 119 

a DO4 (Suaçuí). Após a apresentação, foi encerrada a reunião por volta das 12h30.   120 
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