SÍNTESE DE REUNIÃO

1ª Reunião Extraordinária de 2016 da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança
Data: 19/01/2016
Redator: Marcus Vinicios Andrade Silva (Coordenador)
Início: 08h00
Local: FIEMG – Uberlândia MG
Término: 12h00
PARTICIPANTES
1. Marcus Vinicios Andrade Silva (IBRAM)
2. Cyntia Goulart Corrêa Bruno Ribeiro (IEF)
3. João Emílio Tozetti Franco (VALE)
4. Breno Alexandre Pereira (MDGEO)
5. Lorrayne Silva (IGAM)

6. Lívia Nogueira (VALE)
7. Patrícia Bento Moreira (VALE)
8. Maria Lucia F. Coelho Campos (VALE)
9. Priscilla Rocha (ABHA)

ASSUNTOS ABORDADOS
Durante a reunião foram apresentados e discutidos os seguintes assuntos:
Item 01 - Discussões e início da elaboração de propostas de projetos da CTOC ligados as
demandas de outorgas;
Item 02 - Discussões e início da elaboração de propostas de projetos da CTOC ligados as
águas subterrâneas;
Item 03 - Apresentação do Modelo Hidrogeológico do Projeto Patrocínio da Vale Fertilizantes
e assuntos relacionados;
Item 04 – Análise do Processo de Outorga n°1817/2008 da VALE Fertilizantes.
Em relação ao item 01 foi discutido a importância da elaboração de um regimento interno e
dos procedimentos para as atividades da CTOC, assim como o envolvimento de outras
instituições para o devido apoio técnico as atividades, tais como universidades, centros de
pesquisas, a CPRM, o IGAM, e principalmente o envolvimento fulltime de um técnico da
ABHA para a retomada das discussões sobre o coeficiente de boas práticas e a metodologia
de cobrança.
Em relação ao item 02 foi apenas comentado a importância do desenvolvimento de trabalhos
ligados as águas subterrâneas, principalmente em Araguari e na cabeceira do rio
Uberabinha, devido as constantes demandas que chegam a CTOC. Em 2015 a CPRM teve
uma pequena participação nas discussões, e em 2016 pretende-se intensificar a participação
da CPRM nestas discussões, e tentar envolver um publico técnico ainda maior para a
proposição de projetos.
Em relação a item 03, houve uma apresentação do modelo hidrogeológico do Projeto
Patrocínio, feita pelo hidrogeólogo consultor da Vale Fertilizantes. A apresentação está em
anexo a esta síntese.
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Em relação ao item 04, para este assunto foi nomeada uma coordenadora AD-HOC em
função do vínculo do coordenador da CTOC com a empresa em questão. Houve a
apresentação do parecer do IGAM referente ao processo de outorga de rebaixamento de
nível de água subterrânea para a Mina de Patrocínio, esta apresentação foi feita pela analista
do IGAM responsável pela análise do processo. O público presente pôde esclarecer as
dúvidas, e após algumas discussões sobre o modelo, projeto e o parecer, foi elaborado o
parecer da CTOC, favorável ao deferimento da outorga assim como o parecer do próprio
IGAM, com a sugestão de alteração de uma parte da condicionante "F" e a inserção de uma
nova condicionante. Esta condicionante inserida foi devidamente discutida e validada junto a
analista do IGAM, e passou a compor a lista de condicionantes da outorga, que será
devidamente apresentada em assembleia.

