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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata da 45ª Reunião do Comitê da Bacia Hidrográﬁca dos Aﬂuentes Mineiros do Alto Jequi nhonha UPGRH JQ1
Às 09h.30min do dia 15 de Agosto de 2019, iniciou-se a 45ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia
Hidrográﬁca dos Aﬂuentes Mineiros do Alto Jequi nhonha, no Auditório da 11ª RISP Avenida Major
Alexandre Rodrigues 301 Bairro Ibituruna na cidade de Montes Claros - MG, com a presença de 20
conselheiros, entre tulares e suplentes e três Convidados,depois de executado o Hino Nacional
Brasileiro A reunião foi aberta pelo Presidente Ramon Fernando Noronha de Morais Associação
Comunitária Cordeiros que fez uma oração em seguida falou com os conselheiros sobre sugestão de
pauta para reunião, a ata da reunião anterior do dia 21/02/2019, a 44ª foi aprovada por unanimidade e
assinada pela diretoria. O Sr presidente Ramon apresentou os membros da diretoria- Presidente Ramon
Fernando Noronha de Morais Associação Comunitária Cordeiros, Vice Presidente William Cesar Ireno
PCMG, Secretário Thiago Barbosa e Oliveira CODANORTE e Secretário Adjunto Edvaldo Campos Matos
RIMA INDUSTRIAL S/A. Em seguida agradeceu o conselheiro William pelo emprés mo do auditório da
11ª RISP para a nossa reunião o Sr presidente argumentou a respeito de que o IGAM iria falar sobre
exploração das águas subterrâneas e o Sr conselheiro Wesley Mota França IGAM disse que este assunto
será falado num futuro próximo para vários CBHs juntos. Houve amplo debate a respeito da exploração
de areinhas o conselheiro Osvaldo Neves Machado Junior SEMAD foi um dos conselheiros que externou
seu descontentamento com a situação o Sr presidente Ramon disse que o IGAM não está ajudando os
CBHs como deveria, disse que par cipou do fórum mineiro que contou com a presença do Sr secretário
de estado de meio ambiente de MG o Presidente lembrou ainda que a Auxiliar Administra va da MGS foi
demi da e que até então não havia sido subs tuída. O Conselheiro Edvaldo Campos Matos RIMA
INDUSTRIAL S/A lembrou do descaso das autoridades para com os comitês que houve reunião sobre o
garimpo (areinhas) e os comitês não foram convidados. O conselheiro Osvaldo Neves M. Junior SEMAD
falou que o CBH SF6 esperou que outro comitê os apoiasse o que não aconteceu; o conselheiro William
Cesar Ireno PCMG demonstrou seu descontentamento com a gerência pela falta de apoio para ajudar na
presença de conselheiros na reunião (areinhas); o conselheiro Edvaldo Campos Matos RIMA INDUSTIAL
S/A voltou a falar a respeito do descaso dos órgãos superiores para com os comitês o conselheiro Antonio
Geraldo Ferreira Prefeitura Municipal de Couto Magalhães disse que a mineradora está paralisada e que
deveríamos ﬁcar atentos; já o conselheiro José Valter Alves APIGUAR falou ter informações de que em
breve as a vidades seriam reiniciadas; o presidente Ramon fez votação para que fosse feito carta de
repúdio pelo não convite para reunião que deliberava sobre os Comitês pediu para que fosse feito
documento sobre projetos de recuperação de bacias hidrográﬁcas. Houve debate com relação aos
Comitês e o Vice Presidente William Cesar Ireno PCMG argumentou que o estado não quer Comitês
independentes; o Wesley Mota França IGAM defendeu o órgão e que ele está agindo para que os
Comitês sejam mais eﬁcientes. O conselheiro William Cesar Ireno PCMG sugeriu pauta para próxima
reunião do fórum Mineiro sobre o Jequi nhonha ques onado o conselheiro Wesley Mota França IGAM
falou sobre a diﬁculdade de cobrança dos usuários; o conselheiro Cris ano Duarte Caetano SULAMERICA
METAIS S/A sugeriu juntar os Comitês para fazer ações neste sen do. O conselheiro José Valter Alves
APIGUAR falou sobre a intenção de uniﬁcar os Comitês e que o Estado MG irá fazer reuniões sobre o
assunto para esclarecer dúvidas; o presidente Ramon falou que a maioria dos representantes na reunião
sobre o assunto foram contra tal medida e que tal plano é para baixar de 36 para 14 Comitês hipótese
que desagradou a todos; o presidente falou que se necessário iremos procurar ajuda polí ca e para
jus ﬁcar; foi mostrado gráﬁco como referencia comparando Minas a Países do primeiro mundo disse que
terá uma reunião em Araçuaí para discu r o assunto e que alguns Comitês terá a par cipação custeada
pelo IGAM que na oportunidade irá esclarecer duvidas sobre o assunto; o Conselheiro Helbert Figueira
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Araujo Santos ARSAE MG disse fazer parte do CERH Conselho Estadual de Recursos Hídricos falou que
não tem nada deﬁnido quanto a uniﬁcação dos Comitês e que deverá ter uma grande manifestação para
chegar a um denominador comum e ajudar os comitês e insis u que os eles terão maior
representa vidade. O conselheiro William Cesar Ireno PCMG falou que houve reunião a respeito do
assunto e os maiores beneﬁciados os CBHs não foram convidados; a conselheira Laila Tupinambá Mota
FIEMG falou que a principio não será uniﬁcado os comitês mas sim as unidades de planejamento
hídricos; o Sr José Valter Alves APIGUAR relembrou a importância da nossa par cipação nas reuniões e
focarmos nas reivindicações e que unidos teremos mais êxito para conseguirmos mais bene cios em prol
dos comitês; sugeriu reunião entre a segunda semana de setembro a primeira de outubro em Araçuaí
com o JQ1 e JQ2; o conselheiro Marco Túlio do CBH Araçuai iria fazer os convites para os demais
conselheiros e ver questão de logís ca para reunião; o conselheiro William Cesar Ireno PCMG disse ter
conhecimento de documento dando apoio a atual diretoria do IGAM e que ele é contra; o presidente
Ramon se manifestou a favor e disse que a decisão é das autoridades superiores e que o IGAM poderá
fazer consulta pública sobre este assunto (uniﬁcação dos comitês) e o conselheiro Elbert voltou a insis r
para que ﬁcássemos atentos a este problema. Houve sorteio para deﬁnir par cipante que ira representa
o JQ1 no ENCOB do dia vinte ao dia vinte e cinco de Outubro de dois mil e dezenove em Foz do
Iguaçu/PR; o par cipante sorteado foi o conselheiro e presidente Ramon Fernando Noronha de Novais
em segundo ﬁcou o conselheiro Sidney Pereira e o terceiro o conselheiro José Valter Alves APIGUAR. O
Presidente Ramon falou sobre o programa Plantando água que é de suma importância para a região e
que precisávamos entrar em contato com o Rossini ou Consuelo Técnico da ANA para nos Orientar a
Respeito; o conselheiro Sidney Pereira UFMG voltou a lembrar das diﬁculdade que temos para conseguir
ajuda para solucionarmos os problemas da região houve debate e par cipação de vários conselheiros; o
presidente Ramon comunicou que a empresa SIMBEL Jequi nhonha irá extrair areia na nascente do rio
São João região de Bocaiúva a empresa alega ter licença para tal a vidade mas as autoridades presente
tem dúvidas; o conselheiro e policial do meio ambiente José Renato Souto PMMG falou que irá fazer
ﬁscalização no local dia Dezessete de Agosto de Dois Mil e Dezenove o conselheiro Jose Valter Alves falou
que o CODEMA já esteve no local e foi contra a a vidade da empresa; o conselheiro Thiago Barbosa e
Oliveira CODANORTE sugeriu que fosse feito denuncia a SUPRAM e que poderíamos fazer ﬁscalização
conjunta PM, CBH, SUPRAM. O conselheiro William Cesar Ireno lembrou que a próxima reunião será em
Araçuaí, com o término das discussões e sem mais assunto o Sr Presidente Ramon agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião e eu Ozório Oscar auxiliar administra vo lavrei a presente ata que após
lida e aprovada pelos presentes será assinada pela diretoria.
Ata aprovada na reunião realizada no dia 10/09/2020.
William César Ireno
Vice Presidente
Presidente em exercício
Thiago Barbosa e Oliveira
Secretário
Documento assinado eletronicamente por William César Ireno, Presidente(a), em 16/09/2020, às
15:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Barbosa e Oliveira, Secretário(a), em 17/09/2020,
às 16:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 19464215
e o código CRC 8F4A623E.
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