
M M A

NOME:

.

PROCEDÊNCIA:

REFERÊNCIA:

ASSUNTO:

•-

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Reissaàsar

PROCESSO Ns

02001.000333/97-04

UHE

ITAPEBI

MG, BA
VOUME IX

IBAMA/MMA ADM.CENTRAL
PROCESSO: 02001.000333/97-O4
INTERESSADO: EMPRESAS PETROQUÍMICAS DO BRASIL

ANO:

1997

T

ASSUNTO 21400
DATA: 04-02-1997 00:00 00
DOCUMENTO PROCEDÊNCIA BRASÍLIA /DF
LICENCIAMENTO DE PROJETO UHE DE ITAPEBI

iii iiiiiiiiiiiiiiiiii
—

ANDAMENTO

ÓRGÃO DATA ÓRGÃO DATA ÓRGÃO DATA ÓRGÃO DATA APENSAÇÃO
AMCVA/^ a /~\

*"|

ANfcXAÇAO

.

•s;:.
—-—

"

•

7 .

i





»

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DECOMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos .25" dias do mês de QUXVJfl B/0 de 2005 procedemos a
abertura deste volume n° T-y do processo de
n°QZO(H.O0O3?3/g?- 04- que se inicia com afolha n°J.S&2.
Para constar, eu ^il3F_r^ Co-s=.t*\ fcs^A»
Subscrevo e assino.

L\n*^





Pr.c. Q#i/4>
Bubr. J^Ç- J

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 357 / 2005 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília/DF, 25 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor,

José Eduardo Peixoto

Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG
Cep. 39.925-000
Fone/Fax: (33)3725-1110

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

01) No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que este Instituto realizará reunião no dia 31 (trinta e um) de outubro de 2005
(segunda-feira) as 14:00 h, no IBAMA/Sede - Brasília/DF, Coordenação de Licenciamento
Ambiental, para tratar de assuntos colhidos junto à comunidade quando da vistoria realizada no
período de 17 a 22 de julho de 2005;

02) Informamos que além de técnicos deste Instituto, convidamos a participar da reunião a
Associação de Pescadores de Salto da Divisa (MG) e representantes da UHE Itapebi;
03) Entre os principais assuntos a serem tratados estão:

a) Avarias (trincas e rachaduras) a diversas residências do município de Salto da
Divisa/MG;

b) Canalização do Córrego Lava-Pés;
c)Questões relativas aos pescadores de Salto da Divisa/MG e Belmonte/BA;
d) Questões relativas aos extratores de pedra, areia e pedreiros;
e) Assoreamento da Foz do Rio Jequitinhonha;
f) Outros assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

Contamos com a participação de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Ofício Prefeitura Salto da Divisa 25 10 2005

\ndre LuiZ|R>nseca Naime
Coordenador de Licenciamento
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 359 / 2005 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília/DF, 25 de outubro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 370-5367 Fax: (071) 370-5424
Salvador - BA
CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

01) No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que este Instituto realizará reunião no dia 31 (trinta e um) de outubro de 2005
(segunda-feira) as 14:00 h, no IBAMA/Sede - Brasília/DF, Coordenação de Licenciamento
Ambiental, para tratar de assuntos colhidos junto à comunidade quando da vistoria realizada no
período de 17 a 22 de julhode 2005;

02) Informamos que além de técnicos deste Instituto, convidamos a participar da reunião a
Associação de Pescadores e a Prefeitura Municipal deSalto da Divisa/MG;
03) Entre os principais assuntos a serem tratados estão:

a) Avarias (trincas e rachaduras) a diversas residências do município de Salto da
Divisa/MG;

b) Canalização do Córrego Lava-Pés;
c) Questões relativas aos pescadores deSalto da Divisa/MG e Belmonte/BA;
d) Questões relativas aos extratores de pedra, areia e pedreiros;
e) Assoreamento da Foz do Rio Jequitinhonha;
f) Outros assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

Contamos com a participação de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Ofício Itapebi 25 10 2005

vnare

Coordenador

iseca Naime

Licenciamento
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^itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 25de outubro de 2005

ITP-IBA-051/05

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO EQUAUDADE AMBIENTAL

At Dr. Luiz Fellppe Kunz Júnior PROTOCOLO
Diretor DILIQ/IBAMA

Assunto. Resposta ao Ofício n.° 523/2005-CGUC/DILIQ/IBAMA e anexos

Prezado Senhor:

Acusamos o recebimento, em 27/09/05, do Oficio N.° 523/2005-CGUC/DILIQ/IBAMA, de 13/09/05,

encaminhando o Relatório de Vistoria (19-22/07/05), as atas das reuniões realizadas em Salto da Divisa e

o Oficio N.° 495/2005-CGLIC/DILIQ/IBAMA, que tratam do processo de licenciamento da UHE Itapebi. Os

referidos documentos trazem questionamentos, pedidos, recomendações e até mesmo afirmações

incorretas dacomunidade atingida, merecendo, portanto, os devidos esclarecimentos.

Desse modo, para um melhor entendimento do assunto, procuramos sintetizar os temas abordados nos
diversos documentos no sentido de prestar osesclarecimentos que se fazem necessários, osquais estão

mostrados a seguir, na certeza de ter atendido a solicitação desse Instituto.

Informações complementares e com maiores detalhes serão apresentadas por ocasião da reunião em

Brasília, já agendada para odia 31 de outubro próximo, entre o Ibama e a Itapebi:

1. QUESTIONAMENTOS DO IBAMA:

Tema 1: Encaminhamento do OFÍCIO N° 49512005 - CGUCIDIUQI IBAMA em 22 de agosto de 2005

afirmando que não recebeu resposta a respeito do Projeto para Produção de Organismos Aquáticos no

Reservatório da UHE Itapebi.

11 0UT 2005

Av Edqad Santos 300-Bi A4,1° and» -Narandiba -CEP 41.186.900 -SakradorfBahia 9 (071) 3371W367 Fax (071) 337(W424 fP^-
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Esclarecimento: AItapebi afirma que não recebeu oreferido oficio e que teve conhecimento do mesmo
na primeira semana de setembro (06/09/05) através do Sr. Jorge Alexandre dos Santos, Presidente da
Associação de Pescadores de Salto da Divisa, para oqual foi remetida uma cópia (através do Oficio n.8
281/2005 - COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA). De pronto, foram tomadas as providências para oenvio imediato
do Projeto para Produção de Organismos Aquáticos no Reservatório da UHE Itapebi, tendo omesmo sido
entregue no dia 23/09/2005, quando foi realizada uma reunião com técnicos deste Instituto para a
apresentação do mesmo. Ainda conforme acordado nessa reunião, oIbama (COOPE) ficou de analisar o
projeto ese manifestar no prazo de dezesseis dias -já vencido desde odia 13 de outubro corrente.

Tema 2: Proposição de reunião em Brasília, no dia 10 de outubro de 2005, às 10:00 h, com vistas atratar
de assuntos pertinentes colhidos junto àsociedade de Salto da Divisa quando da vistoria realizada.
Esclarecimento: AItapebi contrapropôs que a reunião fosse marcada a partir de 20/10/05, objeto da
correspondência ITP-IBA-042/05, de 15/09/05, ficando agendada para odia 31/10/05, conforme já citado.

Tema 3: Em reunião Ibama/ltapebi, em Brasília no dia 28/06/2005, a Itapebi se comprometeu aentregar
no prazo de 45 (quarenta ecinco) dias novo relatório de teste de fosfato, nutrientes enitrogênio realizados
com maior precisão, e Projeto para Produção de Organismos Aquáticos no Reservatório, tendo em vista
regularizar aatividade dos pescadores amontante da barragem. OIbama afirma que está aguardando a
entrega desses documentos para poder analisà-los e sepronunciararespeito.
Esclarecimento: Acampanha de estiagem 2005 de Qualidade da Água foi antecipada de outubro para
junho a fim de permitir a realização das análises solicitadas pelo Ibama relativas afosfato, nutrientes e
nitrogênio. Os dados requeridos integram o Relatório de Monitoramento da Qualidade da Água -
Campanha de Estiagem de 2005, remetido a este Instituto em 17/08/2005, através da correspondência

ITP-IBA-037/05.

2. QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE SALTO DA DIVISA

2.1 Ref. a casas rachadas

Tema: Moradores de Salto da Divisa reclamam que diversas residências da cidade apresentam problemas

de rachaduras e trincas. Alegam que tal ocorrência surgiu em meados de 2002 em decorrência das obras
realizadas pela Itapebi na cidade. Entregaram também uma relação com 94 imóveis que têm problemas de

Av Edgad Santos 300 -BI A4.1° andar -Narandiba -CEP 41.186 900 - Safcador/Bahia 8 (071) 337IW367 Fax (071) 3370-5424 . *Jhr
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rachadura e um parecer elaborado pelo Geólogo Christóvam Monteiro de Almeida. Para apontar a
verdadeira origem das avarias nas residências o Ibama requer que a Itapebi contrate um grupo de

inquestionável reputação técnica.

Esclarecimento: É sabido que a maioria dos imóveis da cidade de Salto da Divisa é de construção

simples, quase sempre executada pelos próprios moradores e sem aobservância dos preceitos da boa
prática da engenharia. Assim, são muitas as deficiências construtivas que podem, naturalmente, levar ao
aparecimento de trincas e rachaduras - ver no ANEXO I, relatório fotográfico de algumas anomalias
construtivas. Este tipo de problema pode ser facilmente visualizado equase sempre está associado àfalta
de vergas em portas ejanelas, bem como contra-vergas, deficiências na amarração da alvenaria, falta de
contraventamento da estrutura, entre outras. Além disso, informações como as prestadas pelo Sr.

Ermazino Maurício dos Santos - morador de uma das residências com fissuras - afirmando perante

preposto do Ibama durante a vistoria na cidade, que a mais de oito anos existiam trincas em sua casa,

indicam que tal fenômeno já era presente na cidade. Apesar disso, considerando o aspecto social e a
provável contribuição do tráfego de veículos pesados em algumas ruas da cidade e das detonações

realizadas para a construção da Lagoa de Estabilização para o agravamento deste quadro, a Itapebi

realizou a recuperação de 167 casas na cidade. No final de 2004, uma nova reclamação foi feita pela

comunidade, apresentando uma listagem de 94 casas acompanhada do parecer do Geólogo Christóvam,

também entregue ao IBAMA. Oreferido parecer não apresentou dados técnicos conclusivos sobre as
causas das fissuras, visto que se apoiou em informações da comunidade local e, por conseguinte, não

sendo de grande valia para a análise da problemática. Assim, com vistas a avaliar a situação de forma

estruturada e técnica, foi contratado um especialista da Universidade Federal da Bahia para a emissão de

laudo técnico. Esse especialista realizou um estudo da situação e apontou tecnicamente que imóveis

situados a 600m da lagoa de estabilização podem ter sofrido influências das detonações realizadas

durante sua construção, e que o trânsito de veículos pesados, principalmente no bairro Barro Preto,

também pode ter contribuído para o agravamento da situação de fragilidade construtiva das edificações já

existente na cidade.

Independentemente da comprovação científica da influência do AHE Itapebi sobre os imóveis com

rachaduras, a Itapebi está realizando inspeções nos imóveis reclamados e recuperando aqueles que

possam apresentar alguma relação com o empreendimento - situados em ruas que sofreram com o

tráfego intenso de veículos durante as obras realizadas na cidade e que estejam localizadas num raio de

600m da Lagoa de Estabilização.

Av Edgad Santos 300-BLA4,1° andar-Naiandiba-CEP 41.186 900-Salrador/Bahia» (071)3370-5367 Fax (071) 3370-5424 /y7~
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Complementarmente, com vistas a aprofundar o estudo realizado anteriormente, a Itapebi contratou a

Universidade de Brasília - áreas de geotecnia, geologia e sismologia - para prosseguir na avaliação do

problema, o que já foi iniciado no dia 22 do presente mês com a ida à cidade de Salto da Divisa dos

especialistas da UnB.

22. Ref. a pescadores

Tema 1: As espécies mais freqüentes eram orobalo, atraíra, opitu, apiabanha, ocarapeba, opeixe galo,
entre outros, e que as espécies que foram colocadas no lago foram a carpa, que tem menor valor

comercial, e opintado, que é predador e acabou dizimando outras espécies.

Esclarecimento: AItapebi não realizou ações de peixamento no reservatório, mesmo porque aadoção de

tal prática dependeria do aval deste Instituto. Portanto, não se pode responsabilizar oempreendedor pelo
surgimento do pintado, que é uma espécie exótica à bacia. Com relação à carpa, informamos que a

espécie Cyprinus carpio foi capturada pela primeira vez em abril de 2003, mas já havia registros

anteriores de sua ocorrência (informações de pescadores), e que exemplares de Ctenopharyngodon

idella (carpa cabeçuda) com mais de 40kg foram capturadas durante o resgate de peixes realizado

quando do esvaziamento dos túneis de desvio da Barragem, o que denota que a espécie também já
ocupava a bacia. Portanto, não é verdadeira a afirmação de que a carpa é uma espécie introduzida após a

formação do lago.

Com relação à diminuição nos estoques de robalo, traíra, pitu, piabanha, carapeba e peixe galo,

necessário registrar os seguintes aspectos, extraídos do PBA de Monitoramento e Conservação da

Ictiofauna e do EIA:

- Orobalo (Centropomus parallelus) é uma espécie marinha euralina cuja ocorrência era restrita à

área situada a jusante do salto presente na área de Salto da Divisa, acidente geográfico que atuava

como eficiente barreira à dispersão das espécies marinhas. Odesaparecimento da espécie na área

do reservatório jáeraesperado e já havia sido apontada nos estudos ambientais.

- Alagosta de água doce (Macrobrachium carcinus), regionalmente conhecida como Pitu, possui

parte de seu desenvolvimento em água salgada e salobra (FONSECA, 1995), posteriormente

migrando para águas interiores. Com o barramento, a área de ocorrência da espécie também foi

reduzida em 40km. Tal situação também havia sido prevista nos estudos ambientais.

- Atraíra (Hoplias aff malabaricus), que é uma espécie exótica, ainda é muito comum na bacia, tendo

sua presença sido registrada em todas ascampanhas de ictiofauna da fase reservatório e em todas

ascampanhas de monitoramento do estoque pesqueiro até então realizadas.

Av E(to8dSantos,300-BlA4,1oandar-Narandte-CEP41.186.900-SaK«dorA3ar»a« (071)3370-5367 Fax (071) 33705424 /!//-
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- Duas espécies de piabanha foram registradas para otrecho monitorado, a Brycon ferox e a Brycon

sp. Ambas com registros pontuais, tendo a primeira espécie sido avistada somente nas campanhas
1, 2e 4 do Monitoramento do Estoque Pesqueiro - realizadas em maio, julho e novembro de 2003,

respectivamente. Já a Brycon sp foi visualizada na campanha para a elaboração do PBA em 1999,
na de estiagem de 2002 e quando do levantamento do estoque pesqueiro feito pela Geodatum

também em 2002. Assim, pode-se verificar que asespécies de piabanha jáocorriam de forma restrita

na bacia. Há de se destacar que estegrupo vem sofrendo reduções populacionais em diversas partes

do País como reflexo do desmatamento, tendo em vista a dependência do táxon de material

proveniente da mata ciliar. Considerando oestado atual do rio Jequitinhonha, a baixa abundância da

espécie, mesmo antes do barramento, é facilmente entendida.

- OCarapeba (Diapterus rhombeus) foi registrado apenas nas campanhas de estiagem de 2003 e
nas do Monitoramento do Estoque Pesqueiro realizadas em março e setembro de 2003, todas após a

formação do lago. Assim, pode-se constatar que a espécie semostra mais freqüente após aformação

do reservatório.

- OPeixe Galo é uma espécie que ainda não foi assinalada para a bacia. De qualquer forma, consiste

em uma espécie marinha de ocorrência incomum em ambientes de água doce situados fora da área

de influência salina.

De maneira geral, a bacia do Jequitinhonha sempre seapresentou muito pobre em termos de diversidade
de espécies. Aseguir transcrevemos alguns trechos do PBA de Monitoramento e Conservação da

Ictiofauna que tratadoassunto:

"Ouando comparando os valores de riqueza de espécie obtidos na área em estudo com os dados

reunidos em outras bacias do leste brasileiro, tais como os rios Macacu, RJ (PERES-NETO, 1995),

São João, RJ (BIZERRIL, 1995a), Jucu, Santa Maria, Reis Magos, Itapemirim, Beneventes, ES

(BIZERRIL, 1997) e Itabapoana, RJ/ES (BIZERRIL, op. cit.), observa-se que, embora todas as áreas
utilizadas para a comparação possuam dimensões menores que a unidade em enfoque, exibem

maior diversidade biológica. Omesmo se observa se compararmos a bacia do rio Jequitinhonha na

área de influência da AHE Itapebi com um trecho ambientalmente similar do rio Paraíba do Sul (i.e.,

domínio das lagoas marginais, sensu BIZERRIL, 1998), no qual BIZERRIL (1998) apontou a

ocorrência de 115 espécies depeixes.

Abaixa riqueza específica não è exclusiva da área estudada. Os levantamentos ictiofaunísticos

realizados ao longo de um ano (10 campanhas - março ajulho e agosto a novembro de 1989 e

rf-Av. Edgad Santos. 300 - BI A4,1" andar -Narandòa -CEP 41.186 900 - Sakrador/Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 33705424
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fevere/ro de 1990) para o estudo de viabilidade da UHE Irapé, amontante do local em enfoque,
resultou em uma lista de 40 espécies nativas e uma introduzida.

Desta forma, observa-se um padrão geral de baixa diversidade na bacia como um todo, uma
condição que reflete tanto processos históricos relacionados àprópria gênese da bacia quanto às
alterações antrópicas.

De acordo com GARAVELLO (1994), abacia do rio Jequitinhonha, com aprogressiva destruição de
suas florestas marginais e o intenso assoreamento do canal principal, derivado, dentre outros
aspectos dos projetos de mineração que já duram mais de um século, encontra-se com sua
ictiofauna seriamente ameaçada. Dentre as alterações ambientais sofridas pelo sistema, o autor
destaca que as elevadas temperaturas alcançadas pelo corpo de água extremamente raso e
assoreado em que se transformou o rio Jequitinhonha, somadas à introdução de peixes exóticos
como a tilàpia do nilo (Oreochromis niloticus), produziram um quadro particularmente crítico à

manutenção da biodiversidade locar.

Tema 2: Complexidade dos dados do Monitoramento do Estoque Pesqueiro.

Esclarecimento: O Monitoramento do Estoque Pesqueiro é um trabalho desenvolvido com base em

metodologia científica amplamente utilizada para águas interiores. De fato, os dados apresentados são

complexos mas não poderia ser diferente, pois trata-se de um trabalho muito específico e de domínio
restrito aos engenheiros de pesca e especialistas em ictiofauna. Ésabido que aos leigos oentendimento
dos dados apresentados não é fácil e éjustamente por isso que encaminhamos os relatórios ao IBAMA,
que éoórgão capaz de analisá-los tecnicamente e posicionar acomunidade quanto à licitude com que os

trabalhos são desenvolvidos.

Tema 3:0 desmatamento não foi feito e o Dr. Augusto Tosato (Ibama/Eunápolis) afirma ter conhecimento

da retirada de madeira de lei como peroba e pau-brasil sem o devido licenciamento.

Esclarecimento: Para a realização do desmate da área de inundação da UHE Itapebi foi obtido junto a

este Instituto a Autorização de Supressão de Vegetação n.° 25/2002, de 31/10/02. Portanto, não tem

qualquer fundamento a afirmação posta pelo Dr. Augusto Tosato e assinalada na respectiva ata de
reunião de que houve retirada de madeira de lei sem odevido licenciamento. Com relação à reclamação
dos pescadores, necessário se faz esclarecer que, tecnicamente, são mantidos pequenos trechos de mata
submersos para aformação de paliteiros de forma aservir de refúgio para a ictiofauna. Além do mais, todo

Av Edgad Santos 300-BI A4. ra^ar-Narand*a-CEP41.186.900-SaK«tof/Bahra« (071)33705367 Fax (071) 33705424 fft '-
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o trabalho de desmate foi acompanhado por técnico designado pelo IBAMA, e, ao final dos trabalhos, foi

realizada inspeção por parte de técnicos da DILIC e do Centro de Recursos Ambientais da Bahia.

Tema 4: Os peixes que costumavam pescar estão sumindo do reservatório.

Esclarecimento: Quando da realização dos estudos ambientais era sabido que algumas espécies de

peixes iriam desaparecer do trecho compreendido entre o barramento e cidade de Salto da Divisa, como

as espécies marinhas e aquelas que não se adaptariam ao ambiente lêntico. Devido a este impacto é que

foi proposta uma serie de ações compensatórias, como a doação de barcos motorizados, treinamento e

capacitação dos pescadores, disponibilização de novas tralhas, o que jáfoi feito pela Itapebi. Há também

a previsão de construção de uma Estação de Piscicultura e da implantação de Tanques-Rede - projeto já

encaminhado ao Ibama - como medidas propostas pela Itapebi para equacionar o problema da pesca em

Salto da Divisa.

Tema 5: Para o cálculo do valor pago trimestralmente à categoria, é realizada uma pesquisa, que no

entanto, aoinvés dese basear apenas nospeixes que tem valor comercial mais alto, inclui peixes que tem

baixo valor comercial, o que é prejudicial, pois reduz o valor recebido. Além disso, há uma divergência

entre o tamanho da malha de pesca utilizada na pesquisa e a malha utilizada pelos pescadores.

Acrescentam ainda que a quantia em dinheiro paga trimestralmente pela Itapebi referente à diminuição do

pescado é insuficiente.

Esclarecimento: Os valores para pagamento indenizatório são calculados com base nos procedimentos

estabelecidos no Aditivo 02 ao TAC firmado com o IBAMA, GADDH, Ministério Público Estadual de Minas

Gerais e Associação de Pescadores de Salto da Divisa. Além disso, os valores de estoque apurados em

cada campanha de monitoramento são comparados ao encontrado na campanha realizada pela

GEODATUM em 2002, e que serviu de referência para todos os pagamentos. Àépoca, a GEODATUM fez

os cálculos de estoque considerando espécies de alto e baixo valor comercial, adotando procedimentos

estatísticos que levaram à apuração de um estoque de 42.300kg de pescado por ano. Com isso, é lógico

que para a apuração dos estoques atualmente presentes no lago se utilize o mesmo procedimento, sem o

qual não seria factível comparar a evolução dos estoques do reservatório. Com relação à utilização de

redes de pesca com malhas inferiores às utilizadas pelos pescadores, necessário se faz analisar os

relatórios de monitoramento do estoque pesqueiro. Estes indicam no seu texto que o uso de malhas

menores que as utilizadas pelos pescadores representam apenas uma fonte complementar de

informações (dado qualitativo). Aseguir, a transcrição de um trecho da página 5 do relatório da décima

Av EdgadSantos.300-BI A4,1°andar-Narandiba-CEP41 186.900-Sakrador/Bahia«(071)33705367 Fax(071)33705424 f/if
CNPJ -02 397.080/0001-96
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campanha de monitoramento, realizada em abril de 2005, enfatizando o expurgo de malha inadequada ao

estudo nos cálculos do estoque:

"Em todos os cálculos foram empregados apenas os resultados obtidos nas redes de malha 8 e

10, visto serem estas as utilizadas pelos pescadores locais na atividade de pesca comercial e de

subsistência. Ouso da malha 5justifica-se como uma fonte complementar dedados qualitativos e

não como um instrumento para comparações acerca doestoque pesqueiro local."

2.3. Ref. a lavadeiras

Tema: Estão impossibilitadas deutilizar a lavanderia por causa do tamanho daspias, do pagamento pela

água, falta deequipamentos, que as condições dorio antes doenchimento doreservatório permitiam que

utilizassem as águas con~entes do rio e as pedras para lavarem as roupas, e que atualmente, com a

presença do lago, essa prática nãoé possível emsuas margens.

Esclarecimento: Todo o processo que resultou na implantação da Lavanderia Pública foi negociado com

a categoria que avaliou e aprovou o projeto, tendo o mesmo sido implantado nos moldes em que foi

aprovado. Assim, não cabe neste momento qualquer questionamento quanto à funcionalidade do prédio.

Com relação às contas de água, a Itapebi sugeriu à categoria que a lavanderia fosse transferida para o

município, que ficaria responsável pela manutenção e conservação do prédio, tendo as lavadeiras se

posicionado contrariamente à proposição da empresa. O que se vê hoje é um prédio abandonado, pois a

categoria continua a exercer suas atividades nas margens do lago, conforme pode ser visto no relatório

fotográfico, Anexo II.

2.4. Ref. à Prefeitura

Tema: Acanalização doCórrego Lava-Pés deveria ocorrer em sua totalidade.

Esclarecimento:Todos os projetos, inclusive o de canalização do Córrego Lava-Pés, foram submetidos e

aprovados pela Prefeitura Municipal, conforme pode ser verificado no Decreto Municipal n.° 009/2000,

Anexo III. Além disso, para a execução das obras foi expedido o Alvará de Construção n.° 004/2001,

Anexo IV. Aproposta da Itapebi sempre foi a canalização parcial docórrego, o que pode ser confirmado a

partir da análise do Projeto Básico Ambiental de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura.

Entende a Itapebi que nãocabe maisqualquer questionamento sobre o tema.

Av Edgad Santos. 300 - BI A4,1o andar - Narandiba - CEP 41 186.900 - Sakrador/Bahia 8 (071) 33705367 Fax (071) 33705424
CNPJ -02 397.080/0001-96
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3. QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE BELMONTE

3.1. Ref. a pescadores

Tema 1: Após o fechamento da Barragem os peixes que costumavam pescar têm se tomado mais

escassos, destacando-se a preocupação com o robalo, porsero peixe de maior comercialização.

Esclarecimento: Os estudos ambientais realizados para a implantação da UHE Itapebi não identificaram

impactos sobre a ictiofauna à jusante da barragem. Espécies como o robalo, que se deslocavam até a

região dos tombos em Salto da Divisa tiveram sua área de ocorrência reduzida em 40km (comprimento do

lago) por conta do barramento. Assim, as espécies que antessubiam até Salto da Divisa agora sobem até

a usina, o que nos faz acreditar que deve haver hoje umaconcentração maior de peixes entre a foz e a

barragem do que aquela verificada antes do empreendimento. Há de se considerar, no entanto, os

impactos advindos de outros empreendimentos à jusante da UHE Itapebi, em especial a captação e

lançamento de efluentes no Jequitinhonha provenientes da recém instalada indústria de papel e celulose

da Veracel.

Tema 2: Estão se formando bancos de areia, principalmente na foz do Jequitinhonha, que estão

dificultando a navegação, e que esteproblema foi acentuado após a constmção dausina.

Esclarecimento: A existência do reservatório da UHE Itapebi, contrariamente ao que afirmam os

pescadores, diminui a descarga sólida do rio à jusante do barramento, visto que boa parte dosedimento

carreado pelo Jequitinhonha acaba se depositando no próprio reservatório devido à diminuição na sua

velocidade de escoamento. Hoje, a descarga de sedimentos é menor que a verificada antes da

implantação do AHE Itapebi, portanto, o problema posto pela categoria não está associado ao

empreendimento.

Tema 3: Há aumento navazão doJequitinhonha por conta dausina e reivindicam um sistema deaviso.

Esclarecimento: AUHE Itapebi é umausina que opera a fio d'água. Assim, não regulariza vazões, sendo

a água liberada ou via sistema de geração ou vertedouro, na totalidade de sua afluência ao reservatório.

Com isso, as condições de cheia e seca à jusante da Barragem permanecem inalteradas, ou seja, são as

mesmas que se tinha antes da implantação do empreendimento, não cabendo à Itapebi instalar qualquer

sistema de avisoconforme requerido.

Av Edgad Santos, 300-BI A4,1» andar-Narandiba-CEP 41 186 900-SaK«xx/Bahia« (071) 3370-5367 Fax (071) 33705424 ^/V
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Tema 4: Solicitam uma reunião com a direção da UHE Itapebi e uma visita à Usina.

Esclarecimento: A Itapebi sempre esteve disposta a levar às comunidades situadas no seu entorno os

esclarecimentos necessários ao entendimento dos impactos provocados pelo empreendimento. Diversas

reuniões já foram realizadas com as mais distintas comunidades, estando a Itapebi pronta a atender o

pleito dos pescadores de Belmonte. Ressaltamos, no entanto, que necessário se faz convocar os demais

agentes usuários do Jequitinhonha situados à jusante da barragem para participar das discussões. Quanto

à solicitação de uma visita à Usina, informamos que a mesma pode ser realizada sem qualquer restrição,

desde que previamente agendada com a gerência de operação através do telefone (73) 3286-2800.

Tema 5: Solicitam um estudo sobre os recursos pesqueiros àjusantedabarragem.

Esclarecimento: Como não existe impacto sobre a ictiofauna à jusante da Barragem, a Itapebi entende

que nãolhecabe tal responsabilidade.

4. QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE ITAPEBI

Tema: Questiona que a estrada deacessoutilizada durante as obras não foi recuperada.

Esclarecimento: A Itapebi desconhece tal fato. Alguns acessos temporários foram abertos para a

realização dasobras e hoje não mais existem e aqueles permanentes estão em boa situação. Na margem

direita, que dá acesso à usina, a via foi pavimentada e na margem esquerda o acesso, que não é mais

utilizado pela Itapebi desde o fim das obras, é utilizado apenas por alguns fazendeiros da região, não

havendo registro de reclamações deste tipo.

Atenciosamente

Carlos Mulas Orosa

Presidente
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ANEXO I - FOTOS CASAS RACHADAS
(Correspondência ITP-IBA-051/05)
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RACHADURAS EM IMÓVEIS DE SALTO DA DIVISA.

Fls ;lHf__
PrecQi
Rubr.

Foto 1 - Fissura na altura da janela por falta de
verga, prolongando-se até a altura da peça do
telhado, por falta de cintamento.

Foto 2 - Fissura seguindo alinhamento do
eletroduto - zona de fragilidade.

Foto 3 - Detalhe de fissura - constatado preenchimento de tinta -
evidência de que o problema é antigo.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RACHADURAS EM IMÓVEIS DE SALTO DA DIVISA.

Foto 4 - Fissura reclamada - proliferação generalizada de fungos,
inclusive no interior das trincas - indicativo de que o problema é antigo.

Foto 5 - Trinca seguindo o contorno de antiga porta que foi fechada.
Deficiência na alvenaria de fechamento.
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RACHADURAS EM IMÓVEIS DE SALTO DA DIVISA.

Foto 6 - Trinca acima de janela - falta de verga e cintamento associados
à concentração de cargas provocada pela peça do telhado (ver detalhe
abaixo).

Foto 7 - Detalhe da Foto 6.

Proc7Q327l
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RACHADURAS EM IMÓVEIS DE SALTO DA DIVISA. Prac. Q&àJ_U
Rubr.

Foto 8 - Trinca abaixo da janela - trecho onde
havia uma porta - deficiências na amarração
da alvenaria de fechamento (ver Foto 9).

/

l^_ - -

1

\
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»

Foto 9 - Visão da parte externa da janela
avistada na Foto 8.

Foto 10 - Blocos cerâmicos utilizados na posição errada para o levante de
alvenaria - uma das causa da fissuração.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RACHADURAS EM IMÓVEIS DE SALTO DA DIVISA.

Foto 11 - Imóvel em construção na cidade - pratica comum de execução
- "alvenaria de fechamento" utilizada como alvenaria estrutural - detalhe

para a ausência de vergas na altura das janelas.

Foto 12 - Ampliação de imóvel - uso de materiais distintos (adobe e
blocos cerâmicos) cria zona de fissuraçao devido aos efeitos da dilataçâo
térmica - mais uma vez a falta de verga sobre a janela.

Fls AT&O
Proc/ÕiS®:
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ANEXO II - FOTOS LAVADEIRAS
(Correspondência ITP-IBA-051/05)
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO A

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO A

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO

Fl9
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO A

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO

Pis 45"14

Proc. aaaáfli
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA \*li--~Mr
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO Al^'*•<&*££•

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO "-SwJQCJ



'

EM BRANCO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA U.c^Qà229i
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO Al^ítf^

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO A

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA

CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO A| Rubr
LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS DA Prac" m^m
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDO iütukr. .^

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAVADEIRAS Ofiip'6f^p
CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG, REALIZANDOyÇ-~:~QÍL

LAVAGEM DE ROUPAS NO RESERVATÓRIO
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ANEXO III - DECRETO MUNICIPAL
(Correspondência ITP-IBA-051/05)
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*Í3CV PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DA DIVISA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rubr.
-

DECRETO N.° 009/2000

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12
da Lei Federal n.° 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e o Inciso XXII, Art. 61 da
Lei Orgânica Municipal de Salto da Divisa/MG, promulgada em 16 de abril de
1990, com base em Parecer Técnico emitido em 27 de setembro de 2000 pela
Associação dos Municípios da Micro Região do Baixo Jequitinhonha
AMBAJ,

RESOLVE:

Art. Io - Aprovar o Projeto Básico de Irifra-Estrutura de Salto da
Divisa (Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo), na forma como apresentado
pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A, constante dos documentos
8573/CC-2A-A1-0001-0, 8573/CC-2A-A1-0002-0, 8573/CC-2A-A1-0003-0,
8573/CL-2A-A1-0001-0, 8573/CL-2A-A1-0002-0, 8573/CL-2A-A1-0003-0,
8573/GE-10-A0-0007-0, 8573/GE-10-A0-0008-0,
8573/GE-2A-A1 -0001-0, 8573/GE-2U-A0-0001 -0,
8573/GE-2U-A0-0003-0 e 8573/GE-2U-A0-0004-0,
correspondência ITP-DIV-141, de 21/09/2000.

8573/GE-20-MD-0002-0,
8573/GE-2U-A0-0002-0,
encaminhados através da

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO
entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, 03 de outubro de 2000.

MMfãM
Joaquim'Abagaro dè~Oliveira

Prefeito Municipal

3^-

AVE. ALZITON PEIXOTO, 72 CENTRO CEP.: 39925-000 SALTO DA DIVISA MINAS GERAIS
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ANEXO IV - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
(Correspondência ITP-IBA-051/05)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SALTO DA DIVISA
AV. ALZITON PEIXOTO, 72 - CENTRO - SALTO DA DIVISA / MG

TEL/FAX (33) 3725-1110
CNPJ- 18.347.401/0001-88

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO N.° 004/2001

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere
a Lei Orgânica Municipal de Salto da Divisa/MG, promulgada em
16 de abril de 1990, e atendendo ao que foi requerido pela
correspondência ITP-DIV-257, de 23 de outubro de 2001,

RESOLVE:

Autorizar a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA, inscrita
no CNPJ/MF sob n.° 02.397.080/0001-96, executar as Obras de
Construção da Lagoa de Estabilização e associadas (estações
elevatórias, galeria de drenagem do Córrego Lava-Pés, rede
coletora de esgotos domésticos e emissário da Rua Alferes Julião),
destinadas ao tratamento de esgotos desta cidade, que deverão
obedecer aos projetos aprovados por esta Prefeitura através do
Decreto N.° 009/2000, de 03 de outubro de 2000, ocupando a
Lagoa de Estabilização uma área de 73.137,70 m2 situada na área
rural deste Município e delimitada pelas coordenadas topográficas
N-8231307 e E-399113, N-8230833 e E-399370, N-8230936 e E-
399523 e N-8231172 e E-399364, tendo como executora a empresa
SERTENGE S/A, CNPJ n.° 13.959*986/0001-73 e responsável o
Eng. ANTÔNIO SANTOS FIGUEIRA
- ART/MG 0168360.

CREA n.° 7542 -3a REGIÃO

Prefeitura Municipal de Salto da Divifeb/MGl 26 de outubro de 2001

Marcos da Cunha Peixoto
Prefeito
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AUDIÊNCIA PÚBLICA ORDINÁRIA

DISCUSSÃO SOBREOS IMPACTOS AMBIENTAIS E
SOCIOECONÔMICOS PROVOCADOS PELA CONSTRUÇÃO

DA USINA ITAPEBI GERAÇÃO DEENERGIA S/A, NO BAIXO
JEQUETINHONHA, NA DIVISA ENTRE OS ESTADOS

DE MINAS GERAIS E BAHIA

(Requerimento N° 115/2005, do DeputadoLeonardo Monteiro)

Data: 27/10/2005 (quinta-feira)
Horário: 10h
Local: Anexo II - Plenário n° 8

EXPOSITORES
• Luiz Felippe Kunz Júnior, Diretor de

Licenciamento Ambiental do Ibama - Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis

• Jorge Alexandre dos Santos, Presidente da
Associação dos Pescadores do Município de Salto
da Divisa-MG

Alberto Simon Schvartzman, Consultor do Igam
- Instituto Mineiro de Gestão das Águas,
representando o Diretor-Geral Paulo Teodoro de
Carvalho
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Exposição de Jorge Alexandre dos Santos, Presidente da Associação dos
Pescadores de Salto da Divisa, na comissão de Meio Ambiente e

• Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

Excelentíssimo Senhor

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Câmara dos Deputados, demais autoridades presentes a esta audiência, meus
senhores, minhas senhoras.

ACidade de Salto da Divisa que possui este nome, em homenagem às belas
cataratas que possuía, está localizada no Vale do Jequitinhonha, e possui um dos
menores índices de Desenvolvimento Humano do Brasil. Devido à situação de

rmiséria social, a migração principalmente entre os jovens, é uma constante. Acada
•censo que é realizado no Brasil nota-se uma redução de sua população por falta de
esperanças em uma vida melhor, a cidade encolhe a cada dia que passa.

Essa Cidade que hoje se encontra nesta situação calamitosa, antes da
construção da Barragem de Itapebi - Geração de Energia S.A , sua população tirtha
de que se orgulhar. As suas belas cachoeiras, como o tombo da fumaça era o
principal atrativo de lazer para os que ali moravam e para outros que por; ali
passavam. Tínhamos esperança que um dia o nosso principal cartão postal, seria
reconhecido e que a industria do turismo mais cedo ou mais tarde iria'gerar
emprego e renda para a nossa gente. Era dali do nosso querido Rio Jequitinhonha
que muitos tiravam o seu sustento. Lavadeiras, pedreiros, extratores de pedras, de
areia, garimpeiros, pescadores e até um curtume nós tínhamos, que era fonte de
renda para muitas famílias há mais de 50 anos.

Breve Histórico do Projeto da UHE de Itapebi-BA, em Salto da Divisa-MG

1. O Projeto Original

O Projeto da Hidrelétrica de Itapebi faz parte de um conjunto de projetos ide
expansão (do Setor elétrico de implantação de 112 usinas hidrelétricas, em várias
'regiões do pais, a serem construídas entre 1992 a 2002. O estudo de viabilidade
técnico-econômico e sócio-ambiental da UHE-ltapebi foi concluído em 1991, pela
ENGEVIX, apresentado nos documentos: EIA=Estudo de Impacto Ambiental e



. RIMA=Relatório de Impacto Ambiental. Os documentos destacam um índice de custo
abaixo da média em comparação a outros projetos.

A usina funcionaria com três turbinas com potência total de 375 MW.
abasteceria as empresas do pólo petroquímico de Camacari-BA. Atinqihdo
diretamente, quatro Municípios: Itapebi. Itarantim. Itaqimirim no estado da Bahia e
'Salto da Ôivisa no estado de Minas Gerais. Uma população de 396 pessoas sendo
destas 235, em Salto da Divisa, residentes em 50 moradias e os demais em
fazendas e habitantes ribeirinhos. "As famílias que tivessem sua condição de
habitação, sustento e trabalho inviabilizadas com o empreendimento teriam
indenização justa e prévia" (RIMA páq. 21). O empreendimento absorveria uma área
de 5.780 ha para a formação do reservatório. Em Salto da Divisa do ponto de vista
ambiental destaca-se o Tombo da Fumaça e do Cantagalo, que poderiam sofrer
pequenas suavizacões nas últimas corredeiras, mas as quedas de maior expressão
denominadas TOMBO DA FUMAÇA, não seriam afetadas. O limite do reservatório
seria no Mirante, final da Rua Clemente Martins, abaixo da pedra Cantagalo
(EIA/RIMA páqs. 4/23 e 5/30).

2. Alteração no Projeto

Em abril de 1998 a comunidade organizada de Salto da Divisa percebeu que
as empregas (Odebrecth, COELBA e por fim a Itapebi) estavam alterando o projeto,
'alterando è mudando o limite do reservatório. A empresa uniu-se ao poder público
de Salto da Divisa e, segundo informações, gratificou-o para que parte do legislativo
revogasse a Lei Municipal de Proteção às Cachoeiras "Tombo da Fumaça". Era uma
lei criada por iniciativa popular aprovada por unanimidade pelo legislativo,
sancionada pelo Prefeito.

No dia da reunião da Câmara para a revogação da Lei, um carro do IBAMA da
BA foi visto na porta da Prefeitura e na cidade o que causou estranheza á
Comunidade.

3. Tombo da Fumaça Tombado como Patrimônio Natural Histórico

Nesta mesma época estava sendo concluído pelo IEPHA (Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico) o tombamento das Cachoeiras Tombo da Fumaça
como Patrimônio Histórico Artístico e Turístico do Estado de Minas Gerais, era o que
a empresa por meio da prefeitura queria impugnar. Para isso revogava a Lei Munipal.

E taínbém já tramitava na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
um projeto de lei de autoria da deputada Maria José Haueisen que deu origem à Lei
13.370/99, sancionada pelo governador Itamar Franco.
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um qos representantes de uma das empresas disse por diversas vezes""para

representantes da Comunidade que a empresa tinha muito dinheiro e que não
adiantaria a luta do povo porque eles comprariam as leis: municipal, estadual e
federal e que, com lei ou sem lei, as Cachoeiras seriam inundadas. Infeilmente foi o
que aconteceu.

E de fato, a empresa apareceu novamente em Salto da Divisa com uma
'Licença concedida pelo IBAMA, ultrapassando e muito os limites do lago descritos no
EIA/RIMA. Portanto, uma parte do rio que foi inundada está fora do Relatório de
Impacto Ambiental, não faz parte do projeto da UHE e nem poderia fazer.

A OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais - entrou com
uma representação na Procuradoria Regional da República, pedindo a anulação da
Licença concedida pelo IBAMA e Dr. Mário de Lacerda Werneck Neto entrou com
uma Ação Popular, esta, tramitou na Comarca de Jacinto e foi encaminhada para o
TRS-Tribunal Regional Superior, em Brasília. Esta ação deu origem a uma Liminar

wque proibia qualquer empreendimento que viesse descaracterizar o Patrimônio
Histórico Cultural do Estado de Minas Gerais em Salto da Divisa.

No mês de maio de 2002 o deputado estadual Ivair Nogueira (PMDB) a pedido
•de parlamentares baianos entrou com uma emenda junto ao projeto de Lei do
deputado Eduardo Hermeto (PFL) que revoga a Lei de n° 13.370/99, que protege as
Cachoeiras Tombo da Fumaça e a torna Patrimônio Histórico do Estado de Minas
Gerais. >

No cjia 19 de junho/02, mediante o projeto de enchimento do lago, Mônica de
Arruda Câmara com uma equipe do IBAMA, as demais não conheciam nada do
projeto aqui. ASra. Mônica veio a Salto da Divisa para "sentenciar" (palavras dela)
aos atingidos uma compensação, sobretudo para os pescadores e para os extratores
de pedra e areia. As categorias não aceitaram a sua proposta.

No final do ano de 2002, no período de mudança de governo da República, a
Wdmpresa conseguiu a liberação do IBAMA federal para o enchimento do lago na

cota 110, isto é. para inundar o Patrimônio Natural. Histórico ultrapassando os limite
de. onde se tem relatório de estudo de impacto ambiental. Sem antes vistoriar as
compensações das perdas sociais, a limpeza da bacia de acumulação do
reservatório, conforme doe 6 do projeto ambiental. Sabíamos que o lago demoraria
cerca de 5 meses para encher. Encheu em um mês e meio e justo no período da

• piracema.

4. Situação dos Atingidos

Nos friês de abril, maio e junho tivemos grandes impasses com a empresa.



Negava direito de moradia de várias famílias, levou atingidos à justiça, as
famílias começaram a receber visitas da polícia, a empresa ia "empurrando as
famílias com as máquinas". Pressionava os proprietários para despejarem os
inquilinos, sendo que eles tinham o mesmo direito a casa própria, mandava cortar
água e luz das casas destes moradores.

Paralizamos as obras naquelas ruas. Em cada casa foi levantada uma
bandeira do MAB. Fizemos campanha a nível nacional e internacional até
conseguirmos que todas fossem deslocadas para casas próprias. O Ministério
'Público foi. solicitado pelo atingidos. Um Termo de Ajuste de Conduta foi elaborado
mas o mesmo não finaliza as negociações, nem contempla todas as reivindicações
da Comunidade.

A empresa por diversas vezes tentou nos enganar querendo que
assinássemos documentos favorecendo a ela.

Os Moradores diretamente atingidos conquistaram a construção de um novo
bairro para serem relocados: 80 famílias, sedo que 45 venderam suas casas e«
assumiram por conta própria sua nova moradia.

Os moradores do bairro União reivindicam:

- fornecimento de terra vegetal por parte da empresa para refazer o plantio
que tinham na moradia antiga, que ajudava na sobrevivência da família.

- Grades nas janelas, pois as casas e do centro Comunitário são

abertas, devido ao estilo das jalelas. ,

- As paredes e pisos estão com grandes rachaduras;

- Os muros estão caindo; /

- Problemas nos telhados, casas molhando;

- A Lagoa de Estabilização sem tratamento, espalha um cheiro pelo Bairro e
joga no Lago resíduos contaminados;

- A canalização do esgoto que corre no Córrego Lava-pés, que deveria
ser feita em toda a extensão da área urbana foi feita somente em uma parte.

i - Os trabalhadores da construção civil também foram afetados com a
dificuldade de matéria prima para a construção. Estes passam privações pela
paralisação no campo da construção civil.

Os pescadores e os extratores de pedra e areia tiveram suas atividades
produtivas e de sobrevivência totalmente inviabilizadas. A compensação da empresa
foi insatisfatória e o que receberam foi com muita luta por parte dos trabalhadores e
do GADDH.

(



As avadeiras receberam uma Lavanderia Comunitária, reclamam que não é
possível lavar roupa no local pois é inadequado. As lavadeiras que tentam lavar
roupa nas apoiando nas pedras do enrocamento estão correndo perigo com criança.

Nos Bairros Ipê e Cansanção também tornou-se impossível lavar roupa
margens lamacentas, água podre... Estas lavadeiras nem foram reconhecidas e
reivindicam seus direitos.

Cinco famílias reivindicam direito de garimpagem. ,
MaiSj dezenas de moradores tiveram suas casas danificadas devido as

explosões, feitas pela empresa, para quebrar pedras e por tráfico de máquinas
pesadas. Uma parte foi reparada pela empresa mas a maioria ainda espera pelos
reparos. As casas continuam apresentando rachaduras no piso e nas paredes
devido ao impacto provocado pelo reservatório, o lençol freático.

As famílias que dependem da pesca, da extração de pedra e areia estão em
j dificuldades.

O peixe que ainda existe não é suficiente para o sustento dos pescadores, as
pessoas perderam o seu principal espaço de lazer, a matéria prima para' os
extratores de pedras, areia e para os garimpeiros estão submersas.

O curtume foi obrigado a fechar. As lavadeiras perderam a sua fonte de renda.
O assoreamento encobriu áreas que tinham 100 metros de profundidade

. reduzindo a apenas 50 metros.
Todo o esgoto da cidade está sendo despejado no Rio Jequitinhonha, porque

a lagoa de estabilização que foi construída não realiza o tratamento, e se estivesse
funcionando só teria capacidade para atender a 50% do esgotamento sanitário. •

As Ç)bras do canal do lava pés até hoje só foi feita uma parte, e nós
'convivemos com o esgoto a céu aberto em pleno centro da cidade.

Aconstrução de uma balsa que foi prometida até agora não chegou. '
A adequação da lavanderia para atender as necessidades das lavadeiras até

|agora não aconteceu.
E nós pescadores como ficamos? Além do peixe que não existe mais em

quantidade suficiente para a nossa sobrevivência, o que antes tínhamos com fartura,
até hoje os projetos que prometeram executar em benefício dos pescadores nada foi
feito. Estação e tanques de piscicultura.

> A indenização dos pescadores que era de R$ 18.100,00 (dezoito mil e cem
reais), só conseguimos da empresa um pouco mais de um terço, o equivalente a R$
6.500,00(seis mil e quinhentos reais), diante da situação de necessidade fomos
obrigados a receber.

Quanto aos barcos motorizados, que éramos para termos recebidos 42
barcos, sem alternativa, fomos obrigados a aceitar apenas 21 barcos, por a empresa



alegou que só poderia dar um barco para cada dois pescadores, o que não atendeu
a nossa necessidade.

A construção de uma mini barragem de contenção para evitar o assoreamento
do Rio Jequitinhonha não foi construída, como resultado, o Rio Jequitinhonha
agoniza.

As quatros cataratas que impediam os peixes de migrar, de Salto da Divisa
até a o encontro com o mar, gerando fartura de peixes acabaram, porque a lei que
determinava que a barragem iria até o mirante, infelizmente foi revogada.

O desmatamento da área e a limpeza dos currais foram feitos apenas em
uma pequena parte, o que resultou na morte de peixes, com a deteriorização das
bolhas e madeiras que estão submersas, conforme provas convincentes que temos.

A'empresa e o IBAMA não cumpriram com o que determina a lei. A vistoria
do desmatamento, a limpeza de currais, e a mortandade de peixes no lago,
estranhamente foi feita de forma superficial, e deixou muito a desejar. Não precisa
ser técnico para verificar o que se deixou de fazer. Solicitamos encarecidamente em
nome da comunidade, a presença de uma comissão técnica e de Deputados e
Deputadas em Salto da Divisa e região, para um encontro com a população
atingida e constatar a veracidade destes fatos.

I

5- Perdas do patrimônio histórico, cultural

Perda do Rio Jequitinhonha;
Perda do complexo de Cachoeiras, patrimônio Histórico do município e do

Estado;
Perda das praias;
Perdas da diversidade qualidade de areia; l
Per^a de várias qualidades de peixes;
Perda das áreas de lazer ,
Perda dos locais de trabalho de dezenas de famílias;
Perda irreparável de matéria prima.

O Rio Jequitinhonha e o seu povo pedem socorro! Não dá mais para esperar.
Se faz urgente que se encontre uma solução para tantas famílias que perderam a
sua fonte de renda, e que hoje estão sem meios para manter seu sustento.
Cansados de tantas promessas, esperamos confiantes que este poder com a
legitimidade que possui, como representante do povo brasileiro, tome as devidas
providências necessárias para salvar o nosso Rio e o nosso Povo.

Salto da Divisa, 25 de outubro de 2005.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 31 de outubro de 2005 Processo: 02001.000333/97-04

Local: IBAMA Sede - Coordenação de Licenciamento Ambiental

Assunto: Discussão sobre anseios colhidos junto à comunidade quando da vistoria realizada no
período de 19 a 22 de julho de 2005.
Participantes: Técnicos do IBAMA - André Naime, Adriana Lemes, Isabela Cardoso, Ângelo
Ramalho - COOPE, Renaldo - GEREX/PE e Rideci Farias, Representantes da UHE Itapebi -
Afrânio Gavião e Solange, Representantes dos Pescadores - Jorge Alexandre, e da Prefeitura
Municipal de Salto da Divisa - José Eduardo Peixoto - Prefeito Municipal, Jorge Aguilar -
Procurador da Prefeitura, Mauro Bonfim - Assessor Jurídico da Prefeitura, Deputados Federais
Leonardo Monteiro e Ademir Camilo).

A reunião foi realizada no IBAMA/Sede, em Brasília, na Coordenação de Licenciamento
Ambiental, com início as 14:30h

Abertura pelo Coordenar Geral de Licenciamento (Valter Muchagata).

Colocações do Deputado Leonardo Monteiro a respeito de problemas locais no Município de Salto
da Divisa e suas expectativas quanto à reunião.

Colocações do Deputado Ademir Camilo pedindo o Relatório de Vistoria e o Parecer Técnico
quanto aos questionamentos levantados pela comunidade e cópia do PBA. ORelatório de Vistoria
já está finalizado e será entregue ao término da reunião. Quanto ao Parecer Técnico, será
encaminhado quando de sua finalização.

Colocações do Prefeito Municipal quanto suas expectativas e reivindicações, principalmente em
relação ao Córrego Lava-Pés, tratamento de esgoto, extratores de pedra e areia, os pedreiros,
balsa para transporte no lago, perda da beleza cênica, entre outras colocações.

Colocações do Afrânio Gavião quanto ao processo de licenciamento, informando que as
exigências, no processo de licenciamento, foram cumpridas. Informou também que a questão dos
pescadores está sendo tratada com vistas a se equacionar o problema.

Apresentação pelo André Naime e Rideci Farias quanto ao direcionamento da reunião.

01) Considerações sobre a Audiência Pública realizada na Câmara dos Deputados no dia 27
de outubro de 2005;

02) Questões relativas aos pescadores de Salto da Divisa/MG;

O Ângelo Ramalho apresentou os questionamentos quanto ao Projeto, enfatizando sobre as
devidas considerações. Informou que em relação às reivindicações dos pescadores, há
possibilidade, porém não vê expectativas de independência quanto ao repovoamento do lago,
dizendo que acreditaria nãcfster uma solução definitjya,
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Quanto à possibilidade do tanque rede, acredita que primeiramente deveria ser aprovado pelo
pela comunidade de pescadores, principalmente pela readequação profissional com que os
pescadores passariam, visto se tratar de uma nova atividade.

Apresentou sua análise e o Deputado Ademir Camilo questionou quanto a apresentação de
projeto sobre criação de peixes no lago. O Afrânio informou que o programa foi apresentado,
entretanto tal não deveria ser implantado em função da estabilização do lago.

Informou que inicialmente havia previsão de se implantar uma estação de piscicultura, entretanto
não houve pronunciamento do IBAMA quanto a forma de implementação.

Discussões se prosseguiram quanto que tipo de projeto deveria ser mais adequado para os
pescadores.

Ficou definido que:

a) A empresa deverá expor, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, o projeto e
alternativas aos pescadores com todas suas implicações, positivas e negativas, com vistas
a verificar a sua aceitação pela comunidade;

b) O IBAMA deverá estar presente e coordenar a apresentação e os devidos
questionamentos levantados pela comunidade;

c) O IBAMA deverá encaminhar, previamente à apresentação, o projeto à comunidade local
para conhecimento;

d) O IBAMA ficou de encaminhar o relatório quanto ao projeto (tanque-rede) a UHE Itapebi.

03) Questões relativas às lavadeiras de Salto da Divisa/MG;

As alegações, principalmente, quanto às indenizações - não implantadas, e reivindicação de outra
infra-estrutura a ser construída, num outro local (Bairros do Ipê e Cansanção) para atendimento
das demais lavadeiras.

O representante da UHE Itapebi informou que durante o processo de Licenciamento não houve
exigência pelos órgãos envolvidos para compensação às lavadeiras. Entretanto, em 1999, em
função de reivindicações da classe foi construída uma lavanderia para atendimento de
reivindicações daquela categoria.

Depois de ouvido as partes, o IBAMA vai analisar a questão e se posicionar a respeito, entretanto
definiu-se que o empreendedor deverá avaliar e encaminhar, em 60 (sessenta dias), a solicitação
da prefeitura quanto a readequação da infra-estrutura existente bem como a possibilidade de
construção de outra para atendimento as demais lavadeiras.

Houve também a solicitação para que houvesse uma indenização às lavadeiras pelo tempo de
inatividade daquela categoria.

04) Questões relativas aos extratores de pedra, areia e pedreiros;

O Prefeito do Município de Salto da Divisa/MG colocou seus anseios a respeito do assunto,
principalmente, de perda de renda do município. Solicitou, na medida do possível, que fossem
doados ao município dois caminhões caçambas novos e uma jazida de pedra.

C^j;epresentante da UH i informou que se comprometeu a fornecer, na época da
1
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instalação um estoque de areia para o período de dois anos. Informou também que disponibilizou
quatro jazidas de pedra para exploração, o que não foi aceito pelo atingidos, vindo a atender a
decisão do Ministério Público e dos afetados que optaram pela indenização.

Informa-se que na época o IBAMA e a UHE Itapebi se posicionaram contrário à indenização dos
atingidos, e favoráveis pela continuidade das atividades.

O IBAMA irá analisar a questão durante o processo de renovação da LO. Aprincípio o IBAMA
entende que a questão foi resolvida judicialmente, contundo compromete-se a verificar a
possibilidade de um Programa específico, também para os pedreiros que foram atingidos
indiretamente.

05) Questões relativas às Avarias (trincas e rachaduras) a diversas residências do município
de Salto da Divisa/MG;

Orepresentante da UHE Itapebi informou que a empresa ao tomar conhecimento do tema pela
vice-prefeita, contratou um profissional da Universidade Federal da Bahia. Posteriormente,
atendendo à solicitação do IBAMA, uma outra equipe foi contratada para fazer uma avaliação
mais detalhada da cidade inteira. Informou também que já recuperou e está recuperando
residências naquele município que têm vinculação com problemas causados pela usina.

O representante da UHE Itapebi ficou de enviar no prazo de 90 (noventa) dias o relatório
conclusivo. A partir disso, o IBAMA irá se pronunciar.

06) Canalização do Córrego Lava-Pés, município de Salto da Divisa/MG;

Primeiramente, o Jorge Aguilar, informou que o documento que encaminhou a Licença Prévia
continha a necessidade de se canalizar o Córrego Lava-Pés em todo o seu trecho urbano.

O IBAMA verificou que há um Ofício encaminhando tal recomendação, entretanto em nenhuma
das Licenças emitidas para o empreendimento havia essa exigência. As devidas análises estão
sendo realizadas pelo IBAMA que emitirá a decisão sobreessa questão.

Foi solicitado também ao IBAMA as devidas análises quanto à qualidade da água do lago da UHE
Itapebi.

Colocou-se também que há esgoto hospitalar sendo direcionado ao lago da UHE Itapebi. Também
sobre essa questão o IBAMA tomará uma decisão, após as devidas análises.

A UHE Itapebi ficou de se posicionar conclusivamente a respeito do pedido, no prazo de 60
(sessenta dias), quanto à canalização do restante do Córrego Lava-Pés.

/
07) Assoreamento da foz do rio Jequitinhonha;

Foram mostrados fotografia do local aos participantes e a UHE Itapebi informou que a usina e a
fio d'água e que a operação não poderia ter causado tal problema. Entretanto, será agendada
uma vistoria ao local com técnicos do IBAMA. Posteriormente, serão feitas as devidas analises
poreste Órgão com o devido pronunciamento.

08) Questões levantadas pela comunidade de Belmonte/BA; 1

Os questionamentos referentes a esse tópico deverão ser discutidos em reunião oportuna e/ou
solicitados diretamente ao emòreendedor com vistas a se pronunciar.
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09) Tratamento do esgoto no município de salto da divisa;

O representante da UHE Itapebi informou que a responsabilidade de operação da estação de
tratamento é da Prefeitura de Salto da Divisa, conforme termo de doação de bens.

O representante da Prefeitura informou que a referida estação não consta no inventário
patrimonial deixado pela administração anterior.

O IBAMA fará as devidas análises e se pronunciará a respeito do assunto.

10) Balsa de transporte para travessia no município de Salto da Divisa;

Em relação aesse tópico oIBAMA também fará as devidas análises e verificar aviabilidade dessa
solicitação feita pelo Prefeito Municipal.

APrefeitura deverá encaminhar ao IBAMA Ofício com a exposição de motivos para tal solicitação.

11) Questionamento quanto ao fornecimento de barcos aos pescadores no município de Salto
da divisa.

OJorge pescador, apresentou seus anseios, informando também que o número de barcos (21
barcos) fornecido, não atende a comunidade de pescadores. Em relação a isso, fez a solicitação
que se fizesse uma avaliação para o fornecimento de mais 21 barcos, ou seja, perfazendo um
total de 42 (quarenta e dois), sendo um barco para cada pescador da associação.

ORepresentante da UHE Itapebi informou que atendeu às exigências dos pescadores na época
do licenciamento.

O IBAMA fará as devidas análises e irá se pronunciar na emissão do Parecer Técnico em relação
a esse e outros problemas. A complementação dessa discussão será feita quando da
apresentação do projeto tanque-redes e alternativas naquele município.

12) Perda das cachoeiras que existiam no município de Salto da Divisa.

O Prefeito Municipal colocou que o município gostaria de receber compensações em relação à
perda do Patrimônio Paisagístico que aquelas cachoeiras traziam para aquele município.

OIBAMA também fará as devida^análises ese pronunciará a respeito desse assunto no Parecer
Técnico.
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f Grupo Neoenergia

Salvador, 05 de outubro de 2005
ITP-IBA-048/05

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 12.910
DATA:/W<
RECEI

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n." 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o
Relatório Final de Construção de Cercas na Fazenda Maribondo, que
faz parte da Área de Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atenci

Carlos Mulas

Diretor Presidente

-O
^

%

C/C; Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Fer/ando Marques
Assessor
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PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 13.228

DATA: &
RECEBIDO:

Salvador, 17 de Outubro de 2005
ITP-IBA-049/05

liolffi. Fli A(òo\
PrecÕSME

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
At Dr. Valter Muchagata

Coordenador

Assunto: Resposta ao Ofícion.° 557/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA - Denúncia Prefeitura Salto da Divisa

Prezado Senhor:

Acusamos, em 13/10/05, o recebimento do Oficio n.° 557/2005-CGLIC/DILIQ/IBAMA, solicitando

esclarecimentos sobre temas abordados no Oficio n.° 194/2005, de 03/10/05, da Prefeitura Municipal de

Salto da Divisa/MG encaminhado a esse Instituto. O oficio da Prefeitura aponta problemas no sistema de

bombeamento de esgoto para a estação de tratamento, alega que as paredes da estação de tratamento

estão em processo de rompimento e afirma que tais ocorrências foram levadas ao conhecimento da

Itapebi sem que esta tenha tomadoqualquerprovidência para sua regularização.

Diante dos fatos relatados nas correspondências citadas, a Itapebi tem a comentar:

1. Como parte das medidas compensatórias pelo impacto ambiental advindo da implantação do

empreendimento, em 18 de julho de 2003 a Itapebi fez a doação para a Prefeitura Municipal de

Salto da Divisa de toda a infraestrutura que implantou na cidade - estação de tratamento de

esgotos, readequação paisagística e urbanística, construção de centro cultural e anfiteatro,

requalificação de praças e jardins, etc. - inclusive o sistema de coleta e bombeamento de esgotos

(rede e estações elevatórias). Esta doação está consignada no Contrato Particular de Doação de

Bem Imóvel n.° ITP-SD-008/03, registrado sob o n.° 2.372, Fls 144/148, Livro B-7 do Registro de

Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto, Estado de Minas Gerais, cópia anexa.

2. Conforme pode ser constatado pela leitura do item 3 do citado Contrato de Doação, cabe à

Prefeitura a responsabilidade pela manutenção e operação de todos os sistemas doados ao

Município. Na ocasião, a Itapebi entregou à Prefeitura os documentos (manuais) necessários à

adequada operação e manutenção das instalações e equipamentostransferidos.

c^
Av EdgedSaltos. 300- BIA4, f endar - Narandiba - CEP41186900 - Sabador/Baha8 (071) 33704367 Fax(071) 3370-5424

CNPJ -02397080/0001-96
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3. Apesar da expressa responsabilidade da Prefeitura quanto à manutenção e operaçãodos sistemas

doados, a Itapebi não se furtou em apoiar o Executivo Municipal, desde a época da doação em

2003, no sentido de manter o bom funcionamento da estação de tratamento de esgotos e seus

acessórios, por entender as dificuldades técnico-financeiras do Poder Público. No entanto, a

inexistência de profissional qualificado em Saltoda Divisa é uma dificuldade adicional na agilização

dos serviços de assistência, ficando-se obrigado a recorrer a outra praça para contratar técnico

especializado - e isto a Itapebi fez, infelizmente não na velocidade desejada - ensejando alguns

atrasos na regularização do sistema.

4. Sistematicamente, independente de solicitação da Prefeitura, a Itapebi vem prestando assistência

técnica ao sistema de esgotamento e a todos os demais, seja mediante vistoria ou mesmo com a

execução de serviços de reparo, fornecimento de fardamento e até análise fisico-química e

bacteriológica do efluente bruto e tratado. Por essa razão, causou-nos estranheza a afirmativa da

Prefeitura de que a Itapebi foi notificada de desmoronamento das paredes da estação de

tratamento e nada fez, o que não aconteceu. De qualquer sorte, a empresa procederá a uma

inspeção para constatar a veracidade da reclamação.

5. Independentemente das ações até então desenvolvidas na cidade, logo após a posse da nova

administração municipal, a Itapebi promoveu um encontrocom o Prefeito, Secretários Municipais e

Vereadores de Salto da Divisa no intuito de cientificar-lhes dos compromissos e responsabilidades

ajustadas entre a Itapebi e a gestão passada do município, em conseqüência da implantação do

AHE Itapebi. Dentre outras informações, foi repassada mais uma vez para a Prefeitura uma cópia

do mencionado Contrato de Doação, além dos manuais e procedimentos pertinentes à operação e

manutençãode todos os sistemas e instalações deixados pela Itapebi para a cidade.

Pelo exposto, é cristalina a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Salto da Divisa pelaoperação e

manutenção de todo o sistema elevatório e de tratamento de esgotos, nãopodendo ser imputado a Itapebi

qualquer encargo a respeito do lançamento indevido de esgotos no reservatório. No entanto, entendendo

a importância do fiel funcionamento do sistema, a Itapebi avaliará a situação e dará todo o apoio

necessário ao restabelecimento da rede de bombeamento de esgoto.

Atenciosamente,

Carlos Mulas Orosa

Presidente

Av EdgadSantos, 300- 81A4, Ioandar Narandlba - CEP41186.900 - Safcador/Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax(071) 3370-5424
CNPJ -02 397 08010001-96
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injfato n.° ITP-SD-008/03
? S
V

CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BÇJ

Pelo presente instrumento particular, a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, pessoa^kdjcãle"direito
privado, com sede na Avenida Edgard Santos, n.° 300, Ed. Sede da Coelba, BI A4,1o Anêfa^larandiba, na
cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no MF/CNPJ sob n.° 02.397.080/0001 '̂nominada
OUTORGANTE DOADORA, ^este ato representada pelo seu Diretor de Controle de Gestão e Meio
Ambiente, Sr. AFRÂNIO BENJOINO GAVIÃO, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF n.°
048.737.345-68, portador da cédula de identidade RG 621326-SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Djalma Ramos, n.°180, apto 201, Graça, na cidade de Salvador - Bahia, conforme instrumento público de
procuração lavrado no Cartório do 5o Oficio de Notas da cidade de Salvador - Bahia, no livro n.°333, fl. 176,
em 12 de junho de 2000,

e

a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DA DIVISA, pessoajurídica de direito público, inscrita noCNPJ sob
o n.° 18.347.401/0001-88, com sede na Av. Alziton Peixoto, n.° 72, Centro, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, o Dr. MARCOS DA CUNHA POEIXOTO, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n.°
227.645.776-72 e CI/RG de n." M-138.712 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Direita, n.° 146, centro,
nestacidade de Salto da Divisa/MG, de ora em diante nominada OUTORGADA DONATÁRIA.

Considerando:

a) Que a OUTORGANTE DOADORA é, a justo título, legitima possuidora, livre e desembaraçada de
quaisquer ônus judicial ou extra judicial, das áreas onde foi implantado o Projeto de Urbanização e
Paisagismo de Salto da Divisa, constituída pelas parcelas de: 50nf do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. José Mendes Batista e sua companheira, a Sr.a Maria Pereira Rocha, conforma termos do
Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-021/02, datado de 17/04/2002 e registrado no
Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a matrícula n.° 2.146,
Fls. n.° v66/67 do livro n.° B-07; 204 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr.a Jovercília Maria
de Jesus, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-022/02, datado de
20/04/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002
soba matrícula n.° 2.152, Fls. n.° v69/70 do livro n.° B-07; 250,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. Florisvaldo Alves Pereira e sua companheira, a Sr.a Antônia de Oliveira, conforme termos
do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-023/02, datado de 23/04/2002 e registrado no
Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a matrícula n.° 2.144,
Fls. n.° v 65/66 do livro n.° B-07; 334,30 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Valdívio
Gonçalves de Souza e a Sr.* Carmina Ah/es de Souza, conforme termos do Contrato Particular de
Compra e Venda de n.° ITP-SD-026/02, datado de 24/04/2002 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a matrícula n.° 2.149, Fls. n.° 68 do livro n.°
B-07; 250,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr.' Júlia Cândida de Jesus, conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-029/02, datado de 25/04/2002 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a
matrícula n.° 2.152, Fls. n.° v69/70 do livro n.° B-07; 6.550,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto
ao Sr. Aguinaldo José Rios e sua esposa, a Sr." Tânia Lima Rios, conforme termos do Contré
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-030/02, datado de 25/04/2002 e registrado no ÒVtório
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a matricula n.° 2.143, F\n.*
67/70 do livro n.° B-07; 1.200,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Deraldo Alvs^da
Silva e ao Sr. Ivo de Souza Costa, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de\
ITP-SD-032/02, datado de 14/05/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Cornará
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Jacinto/MG em 25/07/2002 sob amatrícula n.° 2.191, Fls. n.° 094 do livro n.° B-07' 67 12 nf do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Anízio Marques Pereira e sua companheira, aSr'a Noelia Lina de
Jesus conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-038/02 datado de
17/05/2002 eregistrado no Cartório de Títulos eDocumentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002
sob amafrícuja n.° 2.178, Fls. n.' v90/91 do livro n.° B-07; 144,30 nf do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. Juvenal Pereira dos Santos e sua companheira, a Sr.a Noemia Maria da Silva conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-039/02, datado de 17/05/2002 e
registrado no Cartório de Titules e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002 sob a
matricula n•2.177, Fls. n.° 90 do livro n." B-07; 68,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr
Sinvaldo Marcos Pereira e sua esposa, a Sr.a Maria José de Almeida Pereira, conforme termos do
Contrato Particular de Compra eVenda de n.° ITP-SD-040/02, datado de 17/05/2002 e registrado no
Cartono de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002 sob a matrícula n°2197
Fls. n.° 94 do livro n.° B-07; 771,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Enedino José dos
Santos esua companheira, aSr.a Silvia Alves dos Santos, conforme termos do Contrato Particular de
Compra e Venda de n.« ITP-SD-041/02, datado de 17/05/2002 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002 sob amatrícula n.° 2.181 Fls n• 92 do livro n°
B-07; 200,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr." Antônia Maria de Souza conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-047/02, datado de 18/06/2002 e
registrado no Cartono de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002 sob a
matricula n.° 2.194, Fls. n.« 95 evdo livro n- B-07; 272,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao
çn SSSS"í i^JTSSSSlCOnf0rme termos d0 Contrato Particular de ComPra eVenda de n.° ITP-SD-006/02, datado de 23/01/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 19/03/2002 sob amatrícula n.° 2.124, Fls. n.° 59 evdo livro n.° B-07; 70 00 nf do lote de
terreno urbano adquindo junto aSr.a Francilina Ferraz de Souza, conforme termos do Contrato Particular
de Compra eVenda de n.« ITP-SD-009/02, datado de 24/01/2002 e registrado no Cartório de Títulos e
S0nC7U^ntnod3,C0marca * Jacinto/MG em 19/03/2002 sob amatrícula n.° 2.125, Fls. n.° v59 do livro n•
B-07, 360,00 mdo lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Orozimbo Ferreira Sol esua esposa a
2LX5 o3,??, SftÍLC"nha Peixoto So1, conforme termos d0 Confato Particular de Compra e
fS^ÍEí^W«ÍSSS£ 24/01/2°02 eregistrad0 no Cartóri0 de Títulos eDocumentos daComarca de Jacmto/MG em 19/03/2002 sob amatrícula n.° 2.126, Fls. n.* v59/60 do livro n•B-07- 300 00
SLÍ 0te de*erreno "rbano adquirido junto ao Sr. Ademir Alves Costa, conforme termos do Contrato
tí Ic fn C°T ! V^da de !• ITP-SD-°12/02- datado de 29/01/2002 eregistrado no Cartório de
litulos eDocumentos da Comarca de Jacinto/MG em 19/03/2002 sob amatrícula n°2127 Fls n' 60 ev
r^Z^°N5ã^? '°te í terren° Urban° adquirid0 Junt0 ao Sr-José*» Rodrigues esua
T^^^í^tTí *Uma'COnforme termos d0 Contrato Parijcular de Comp?a eVenda*"' 'T^SD'°l5/?Ídatad° de 27/02/2002 e«9istrad0 no Cartório de Títulos e Documentos daComarca de Jacinto/MG em 19/03/2002 sob amatrícula n.» 2.128, Fls. n.« v60/61 do livro n•M? 98 80
ZlilT t U?n0 adqUÍrÍd°jUnt0 a° Sr Edí,son Rodri9ues Lima esua companheira,' aSraòueli Alves Lopes,conforme termos do Contrato Particular de Compra eVenda de n•ITP-SD-016/02
SSm?£S üffü!?!Cartóri0 de Titu,os eDocumen^s da Comarca de *Sí2219/03/2002 sob amatricula n.° 2.129, Fls. n.« 61 evdo livro n.« B-07; 167,00 nf do lote de terreno urbano
SEU iU ífr^ííí B°rgeS de CarValh° eSua ^Pa^eira, aSr.a Eunice AÍv^SanSaconforme termos do Contrato Particular de Compra eVenda de n.° ITP-SD-017/02 datado de 11/03/2002
e registrado nc•Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 19/03/2002 sob a
vEEg2Z2£ V56/57 ?°IÍV^ "°B'°7; 5'°° ^ d° l0te de terreno urbano"Ãasn 5& Síf h o^L°^°me term0S d0 Contrato Particular de ComPra eVenda de „.• ITP-SD-018/02, datado de 25/03/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacmto/MG em 02/05/2002 sob amatrícula n.° 2.156, Fls. n.» v71/72 do livro n.« B-07; 2.350 00 m2 do lote
p!l^0HUrrn° ad(^uiídoiunt40 ao Sr- Ca"bi Teixeira da Cruz eoutros, conforme termos do Contrato
ÍSSÍ nn °T GHVerda de "°ITP-SD-019/02' datado de 09/04/2002 eregistrado no Cartório deTrtutos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob a matrícula n• 2154 Fls n•
V70/71 do livro n.° B-07; 610,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr Givaldo Alves
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Ferreira e sua esposa., a Sr.a Adalmi Guimarães Ferreira, conforme terrrJ^ctD^èSgkâto Particular de
Compra eVenda de n.° ITP-SD-020/02, datado de 11/04/2002 e registra|oW^^^de-J'ítulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/05/2002 sob amatrícula n.° Z<3,|V^^&-67-do livro n.°
B-07; 385,17 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Joveleino Nog.^rgtw^va~'e aSr.a
Emereciana Maria Silva, conforme termos do Contrato Particular de Compra^íí^&dalado de
10/06/2001 eregistrado no Cartório de Títulos eDocumentos da Comarca de JacintoWIG áftèQ/09/2001
sob a matrícula n.° 2.004, Fls. n.° 13 evdo livro n.° B-07; 249,60 m2 do lote de terreno urbana ãdguirido
junto a Sr.a Carmélia Santos Guimarães, conforme termos do Contrato Particular de Compra è Venda
datado de 16/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
02/04/2001 soba matrícula n.° 1.959, Fls. n.° v01/02 do livro n.° B-07; 450,00 m2 do lote de terreno urbano
adquirido junto ao Sr. Gilmar Pareira dos Santos e sua esposa, a Sr.a Azenilda Pereira dos Santos,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 16/02/2001 e registrado no Cartório
de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 02/04/2001 sob a matrícula n.° 1.958, Fls. n.° 01
e vdo livro n.° B-07; 558,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Osvaldo Ah/es Gomes e
sua companheira, a Sr.a Ivete Barbosa Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e
Venda datado de 16/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG
em 02/04/2001 soba matrícula n.° 1.957, Fls. n.° 01 do livro n.° B-07; 423,67 nf do lote deterreno urbano
adquirido junto ao Sr. Osvaldo José de Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e
Venda datado de 16/02/01 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG
em 27/03/2001 sob a matrícula n.° 1.946, Fls. n.° 188/189 do livro n.° B-06; 405,54 nf do lote de terreno
urbano adquirido junto ao Sr. Nelson Joaquim da Silva, conforme termos do Contrato Particular de
Compra e Venda datado de 16/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 28/03/2001 sob a matrícula n.° 1.947, Fls. n.° v198/191v do livro n.° B-06; 360,00 nf do
lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Sebastião Costa, conforme termos da Escritura Pública de
Compra e Venda lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.571 do Livro n." 042, Fls.: 73
e v em 08/02/2001 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto/MG em
04/04/2001 sob a matrícula n.° R-3-3.230, Fls. n.° 184 do livro n.° 2-H; 252,00 nf do lote de terreno urbano
adquirido junto ao Sr. Etevaldo Evangelista Florêncio de Araújo e sua esposa, a Sr.a Alzita Alves de
Araújo, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 09/01/2001 e registrado no
Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 26/03/2001 sob a matrícula n° 1.941,
Fls. n.° 183/184 do livro n.° B-06; 200,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Willes
Avelino Ferreira e sua companheira, a Sr.a Domingas Souza Ferreira, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda datado de 09/01/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da
Comarca de Jacinto/MG em 26/03/2001 sob a matrícula n.° 1.940, Fls. n.° v181/183 do livro n.° B-06;
197,58 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Cícero Antônio de Oliveira e sua esposa, a'
Sr.a Maria de Lourdes Ribeiro de Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda
datado de 09/01/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
27/03/2001 sob a matricula n.° 1.945, Fls. n.° 187/188 do livro n.° B-06; 291,25 nf do lote de terreno
urbano adquirido junto ao Sr. Cleide Teixeira dos Santos e sua esposa, a Sr.a Zelita Souza Figueiredo,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 09/01/2001 e registrado no Cartório
de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 26/03/2001 sob a matrícula n.° 1.942, Fls. n.°
184/185 do livro n.° B-06; 300,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Ugulino Xavier
Rodrigues e suaesposa, a Sr.a Ivanete Gomes da Silva Xavier, conforme termos do Contrato Particular
de Compra e Venda datado de 09/01/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
de Jacinto/MG em 26/03/2001 sob a matrícula n.° 1.943, Fls. n.° 185/186 do livro n.° B-06; 224,00 nf do
lote deterreno urbano adquirido junto a Sr.a Maria Souza de Jesus, conforme termos da Escritura
de Compra e Venda lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sobo n.° 2.581 do Livro n.1
83 e v em 22/02/2001 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinl
03/04/2001 sob a matrícula n.° R-2-5.303, Fls. n.° 081 do livro n.° 2-Q; 136,00 m2 do lote de terrena
adquirido junto ao Sr. Jackson Tavares Soares e sua esposa, a Sr.a Ivonete Lima de araújo,
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-001/02, datado de 04/01/2
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 19/03/2002



Contrato n° ITP-SD-008/03

matrícula n.° 2.119, Fls. n.° 57 e v do livro n.° B-07; 300,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido juntoao
Sr. Adauto Silva Alves e sua esposa, a Sr.a Maria José Dais dos Santos, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-004/02, datado de 23/01/2002 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 19/03/2002 sob a matrícula n.° 2.123, Fls. n.°
v58/59 do livro n.° B-07; 627,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Ademar Alves de
Oliveira e sua esposa, a Sr.a Evani Pereira de Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de
Compra e Venda de n.° ITP-SD-017/01, datado de 08/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001 sob a matricula n.° 2.062, Fls. n.° v38/39 do livro
n.° B-07; 300,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Ademir Ribeiro de Souza e sua
esposa, a Sr." Maria llza Pereira de Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda
datado de 09/01/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
27/03/2001 sob a matrícula n.° 1.994, Fls. n.° 186/187 do livro n.° B-06; 360,00 nf do lote de terreno
urbano adquirido junto ao Sr. Hermelino Moreira da Silva e sua esposa, a Sr.a Maria Ferreira da Silva,
conforme termos doContrato Particular de Compra e Venda datado de 01/02/2001 e registrado no Cartório
de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 29/03/2001 sob a matrícula n.° 1.950, Fls. n.°
192A/194 do livro n.° B-06; 424,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Ademar Leôncio
dos Santos e sua esposa, a Sr.a Dalva Maria Pinheiro dos Santos, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda datado de 01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da
Comarca de Jacinto/MG em 30/03/2001 sob a matrícula n.° 1.955, Fls. n.° 198/199 do livro n.° B-06; #
300,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Florisvaldo Bispo de Roma e sua esposa: a
Sr.a Alocildes Alves de Roma, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de
01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarcade Jacinto/MG em 03/03/2001
sob a matrícula n.° 1.956, Fls. n.° 199/200v do livro n.° B-06; 300,00 nf do lote de terreno urbano
adquirido junto ao Sr. Aldo Pereira dos Santos, conforme termos do Contrato Particular de Compra e
Vendadatado de 01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG
em 23/03/2001 sob a matrícula n.° 1.939, Fls. n.° v180/181 v do livro n.° B-06; 250,00 nf do lote de terreno
urbano adquirido junto ao Sr. Damião Paulista dos Santos e sua companheira, a Sr.a Maria Aparecida
Alves de Araújo, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 01/02/2001 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 28/03/2001 sob a
matrícula n.° 1.948, Fls. n.° v190/191 do livro n.° B-06; 250,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto
ao Sr. Leordino de Jesus e sua esposa, a Sr.a Neusa Teixeira de Jesus, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda datado de 01/02/2001 e registrado noCartório de Títulos e Documentos da
Comarca de Jacinto/MG em 29/03/2001 sob a matrícula n.° 1.951, Fls: n.° 194/195 do livro n.° B-06;
300,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Inaldo Borges de Carvalho e sua esposa, a
Sr.a Maria Edna Santos Carvalho, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de a
01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 29/03/2001
sob a matrícula n.° 1.952, Fls. n.° 195/196 do livro n.° B-06; 600,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. Mamédio José dos Santos e sua esposa, a Sr.a Arlinda Teixeira Costa, conforme termos do
Termo de Indenização datado de 01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da
Comarca de Jacinto/MG em 30/03/2001 sob a matrícula n.° 1.954, Fls. n.° 197/198 do livro n.° B-06;
306,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Juaci Barbosa da Silva e sua esposa, a Sr.1
Leda Maria Gonçalves da Silva, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de
01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 30/03/2001
soba matrícula n.° 1.953, Fls. n.° 196/197 do livro n.° B-06; 240,00 nf do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. Lélio Costa e sua companheira, a Sr.a Sônia Francisca de Oliveira, conforme termos do
Contrato Particular de Compra e Venda datado de 01/02/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 28/03/2001 sob a matrícula n.° 1.949, Fls. n.° 191/192 do
livro n.° B-06; 1.196,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Osvaldino Gomes de Souza,
conforme termos doContrato Particular de Compra e Venda datado de 07/05/2001 e registrado no Cartório
de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 10/05/2001 sob a matrícula n.° 1.972, Fls. n.° 05
e v do livro n.° B-07; 1.350,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Aurino Gomes de
Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 07/05/2001 e registrado no
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Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 10/05/2001 àofe&mSfifcDlaji.01.971,
Fls. n.° v04/05 do livro n.c B-07; 622,00 nf do lote de terreno urbano adquiridQ^^^S^hmjndc
Alves dos Santos esua esposa, aSr.a Ivone Pereira dos Santos, conforme termò^c^^r^ra_PjMca
de Compra eVenda lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa às Fls. 101/103ã%Grçp?5p23em
15/12/2000 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto/MG^mJS 2/2000
sob a matrícula n.° R-2-5.392, Fls. n.° 176 do livro n.° 2-Q; 300,00 m2 do lote de terreno urbandrogirido
junto aSr.a Maria Lúcia dos Santos Silva, conforme termos do Contrato Particular de Compra e^/ehda
datado de 22/11/2000 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
22/11/2000 sob a matrícula n.° 1.885, Fls. n.° v151/152v do livro n.° B-06; 180,00 nf do lote de terreno
urbano adquirido junto ao Sr. Cleide Teixeira dos Santos e sua esposa, a Sr.a Zelita Souza Figueiredo,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda datado de 06/12/2000 e registrado no Cartório
de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 06/12/2000 sob a matrícula n.° 1.894, Fls. n.°
v156/157v do livro n.° B-06; 154,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto aoSr. Márcio dos Santos
Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-048/02, datado de
18/06/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002
sob a matrícula n.° 2.196, Fls. n.° 94 do livro n.° B-07; 200,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto
ao Sr. Enock Félix de Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
050/02, datado de 05/07/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 25/07/2002 soba matrícula n.° 2.193, Fls. n.° v94/95 do livro n.° B-07; 300,00 nf do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Aldo Pereira dos Santos, conforme termos do Contrato Particular
de Compra e Venda de n.° ITP-SD-028/01, datado de 05/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a matrícula n.° 2,091, Fls. n.° v50/51 do livro
n.° B-07; 138,23 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Jacy Gonçalves de Souza e sua
esposa, a Sr.a Guiomar Almeida, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-
SD-029/01, datado de 05/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 20/12/2001 soba matrícula n.° 2.085, Fls. n." v48/49 do livro n.° B-07; 45,00 nf do lote de
terreno urbano adquirido junto a Sr." Maria D'Ajuda Pereira dos Santos, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-030/01, datado de 05/12/2001 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a matrícula n.° 2.086, Fls. n.° 049
do livro n.° B-07; 327,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr.a Silvanira de Oliveira Félix,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-031/01, datado de 05/12/2001
e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a
matrícula n.° 2.088, Fls. n.° 49/50 do livro n.° B-07; 73,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao
Sr. Leilo Costa e sua esposa,a Sr.a Luziene Maria Ferraz Costa, conforme termos doContrato Particular
de Compra e Venda de n.° ITP-SD-032/01, datado de 05/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 14/01/2002 sob a matrícula n.° 2.101, Fls. n.° 53e v do livro
n.° B-07; 53,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Lindomar Viana de Souza, conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-033/01, datado de 06/12/2001 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a
matrícula n.° 2.092, Fls. n.° 51 do livro n.° B-07; 200,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr.
Cosme Teixeira dos Santos, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
034/01, datado de 06/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 20/12/2001 soba matrícula n.° 2.093, Fls. n.° 51 e v do livro n.° B-07; 853,22 m2 do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Messias Ferreira Damasceno e sua companheira, a Sr.a Joana
Francisca deOliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-035/01,
datado de 06/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG\em
20/12/2001 sob amatrícula n.° 2.094, Fls. n.° v51/52 do livro n.° B-07; 87,00 nf do lote de terreno urbaSjo
adquirido junto a Sr.a Maria Senhora Xavier Rodrigues, conforme termos do Contrato Particular
Compra e Venda de n.° ITP-SD-036/01, datado de 07/12/2001 e registrado no Cartório de mulos
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a matrícula n.° 2.087, Fls. n.° 49 do
B-07; 86,00 m2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Adoni Alves Costa e sua espos
Ana Maria de Oliveira Alves, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° IT
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037/01, datado de 14/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a matricula n.° 2.084, Fls. n.° 48 e v do livro n.° B-07; 53,04 m2 do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Gilmar Pinheiro de Souza e outros, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-051/02, datado de 19/07/2002 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 25/07/2002 sob a matrícula n.° 2.180, Fls. n.°
v91/92 do livro n.c B-07; 100,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr.a Manoela Esteves de
Oliveira, conforme termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Cartório de Notasde Salto
da Divisa sob o n.° 2.765, às Fls. 138 e v do Livro n." 043 em í9/06/2002 e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto/MG em 26/07/2002 sob a matrícula n.° R-2-5.310, Fls. n.° 089
do livro n.° 2-Q; 5.206,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto a Sr.a Evangelina Pereira da Silva,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-054/02, datado de 12/09/2002
e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 23/10/2002 sob a
matrícula n.° 2.221, Fls. n.° 159 e v do livro n.° B-07; 368,30 nf do lote de terreno urbano adquirido junto
ao Sr.a Claudia Ferreira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
055/02, datado de 03/10/2002 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 23/10/2002 sob a matricula n.° 2.220, Fls. n.° 159 do livro n.° B-07; 150,00 m2 do lote de
terreno urbano adquirido juntoa Sr.aVilma Francisco dos Santos e outros, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-058/02, datado de 11/10/2002 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 23/10/2002 sob a matrícula n.° 2,217, Fls. n.°
v157/v158 do livro n.° B-07; 124,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Antônio Célio
Bonifácio dos Santos, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
040/01, datado de 07/12/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 20/12/2001 sob a matrícula n.° 2.095, Fls. n.° 050 do livro n.° B-07; 117,00 nf do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Eliezer Teixeira da Cruz, conforme termosdo Contrato Particular de
Compra e Venda de n.° ITP-SD-018/01, datado de 09/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/01 sob a matrícula n.° 2,067, Fls. n.° 41 e v do livro n.°
B-07; 115,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr.a Marinalva Pinheiro de Souza e seu
esposo, o Sr. Eli Pinheiro de Souza, conforme termcs do Contrato Particular de Compra e Venda de n.°
ITP-SD-019/01, datado de 14/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a matrícula n.° 2,077, Fls. n.° 45 e v do livro n.° B-07; 131,00 m2 do lotede
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Osvaldo da Cunha Peixoto e sua esposa, a Sr.a Maria da
Consolação Pimenta Peixoto, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-
SD-021/01, datado de 21/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a matricula n.° 2.078, Fls. n.° v45/46 do livro n.° B-07;102,00 nf do lote de
terreno urbano adquirido junto a Sr.a Maria Aliete Pimenta Peixoto, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-022/01, datado de 22/11/2001 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a matrícula n.° 2.080, Fls. n.°
v46/47 do livro n.° B-07; 53,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Francisco Pereira dos
Santos, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-023/01, datado de
22/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 06/12/2001
sob a matrícula n.° 2,079, Fls. n.° 46 e v do livro n.° B-07; 1.700,00 nf do lotede terreno urbano adquirido
junto ao Sr. João Antônio de Carvalho Filho e sua companheira, a Sr.a Merilane Rosa Ferreira,
conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-024/01, datado de 22/11/2001
e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a
matricula n.° 2.075, Fls. n.° 44 e v do livro n.° B-07; 195,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao
Sr. Manoel Luiz Dias Nascimento e sua companheira, a Sr.a Anita Costa, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-025/01, datado de 22/11/2001 e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a matrícula n.° 2.074, Fls. n.°
v43/44 do livro n.° B-07; 484,00 nf do lote deterreno urbano adquirido junto ao Sr. Geraldo Oliveira e sua
esposa, a Sr.aAna de Sousa Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.°
ITP-SD-026/01, datado de 23/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 06/12/2001 sob a matrícula n.° 2,076, Fls. n.° v44/45 do livro n.° B-07; 513,58 m2 do lote de

6/13



Cçatrato n\lTP-SD-008/03

terreno urbano adquirido junto ao Sr. Cosme José da Costa esua companheira^fcjMãria Justina de
Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ljH&"T
25/07/2001 eregistrado no Cartório de Títulos eDocumentos da Comarca de Ja^È/l$^à^/Ò9/
sob amatrícula n.° 2.002, Fls. n.c 12 evdo livro n.° B-07; 252,00 m2 do lote de terré^güàari
junto ao Sr. José Feitosa Libório Neto e sua esposa, aSr.a Katyuscia Braga Durans Ê^óiio^
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-005/01, datado de 03/
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 04/10/2001* sob- ã
matrícula n.° 2.007, Fls. n.° 14 e vdo livro n.° B-07; 483,27 :n2 do lote de terreno urbano adquirido junto ao
Sr. Orisvaldo Silva Santos, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
006/01, datado de 03/10/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 04/10/2001 sob a matrícula n.° 2.011, Fls. n.° 16 do livro n.° B-07; 200,00 m2 do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Márcio Ribeiro dos Santos e sua companheira, a Sr.a Rosana da
Conceição Alves, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-007/01,
datado de 03/10/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
04/10/2001 soba matrícula n.° 2.009, Fls. n.° 15e v do livro n.° B-07; 450,00 m2 do lote de terreno urbano
adquirido junto a Sr.a Maria Neuza Gonçalves de Souza, conforme termos do Contrato Particular de
Compra e Venda de n.° ITP-SD-008/01, datado de 03/10/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 04/10/2001 sob a matrícula n.° 2.010, Fls. n.° v15/16 do livro
n.° B-07; 1.608,21 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Antônio Dias da Silva e sua
esposa, a Sr.a Zelina Dias do Nascimento, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda
de n.° ITP-SD-009/01, datado de 04/10/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da
Comarca de Jacinto/MG em 04/10/2001 sob a matrícula n.° 2.006, Fls. n.° v13/14 do livro n.° B-07; 93,00
nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Manoel Farias Santos e sua esposa, a Sr.a Vitória
Pereira de Oliveira, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-010/01,
datado de 03/10/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em
04/10/2001 sob a matrícula n.° 2.008, Fls. n.° v14/15 do livro n.° B-07; 477,00 nf do lote de terreno urbano
adquirido junto ao Sr. Waldívio Rodrigues de Carvalho e sua esposa, a Sr.a Elionor Pereira de
Carvalho, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-011/01, datado de
07/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001
sob a matrícula n.° 2.066, Fls. n.° v40/41 do livro n.° B-07; 660,00 nf do lote de terreno urbano adquirido
junto ao Sr. Antônio Pereira dos Santos e sua esposa, a Sr.a Evangelina Maria dos Santos, conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-012/01, datado de 07/11/2001 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001 sob a
matrícula n.° 2.065, Fls. n.° 40 e vdo livro n.° B-07; 252,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto a
Sr.a Varni Alves de Souza, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
013/01, datado de 07/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de
Jacinto/MG em 21/11/2001 sob a matrícula n.° 2.064, Fls. n.° v39/40 do livro n.° B-07; 58,00 m2 do lote de
terreno urbano adquirido junto ao Sr. Dioripedes José de Souza, conforme termos do Contrato Particular
de Compra e Venda de n.° ITP-SD-014/01, datado de 07/11/2001 e registrado no Cartório de Títulos e
Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001 soba matricula n.° 2.070, Fls. n.° v42/43 do livro
n.° B-07; 220,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao Sr. Bento Dias Lima e outros, conforme
termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-015/01, datado de 08/11/2001 e
registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001 sob a
matrícula n.° 2.069, Fls. n.° 42 e vdo livro n.° B-07; 216,00 nf do lote de terreno urbano adquirido junto ao
Sr. José Barbosa dos Santos e sua esposa, a Sr.a Maria Gonçalves de Souza, conforme termos do
Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-016/01, datado de 08/11/2001 e registfado no
Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto/MG em 21/11/2001 sob a matrícula n.° 2yfJ63,
Fls. n.° 39 evdo livro n.° B-07; 443,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se ecoado imóvel
residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na^ddade
Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Jovercília Maria de Jesus, conforme termos da *icrituraN
Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.924, às Fls.x8íWvdq
Livro n.° 044 em 17/01/2003; 500,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado
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residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de
Salto da Divisa/MG, adquirido junto ac Sr. José Mendes Batista e sua companheira, a Sr.a Maria Pereira
Rocha, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa
sob o n.° 2.928, às Fls. 86 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 546,47 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Edilson Rodrigues de Lima e sua
companheira, a Sr.a Sueli Alves Lopes, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no
Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.905, ds Fls. 62 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003;
150,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em
virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido
junto ao Sr. Antônio Fernandes Pessoa e sua companheira, a Sr.a Maria de Lourdes dos Reis Pessoa,
conforme termos da Escritura Pública de Permuta iavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o
n.° 2.931, às Fls. 89 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 327,86 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude dasobras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. João Rodrigues dos Santos,
conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o
n.° 2.902, às Fls. 59 e v do Livro n.' 44 em 17/01/2003; 360,00 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude dasobras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr.Marcos da Cunha Peixoto, conforme
termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.945,
às Fls. 108 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 200,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se
edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas
na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Mamédio José dos Santos e sua esposa, a Sr.a
Arlinda Teixeira Costa, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas
de Salto da Divisa sob o n.° 2.919, às Fls. 76 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 300,00 nf do lote de
terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de
Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Marcelino
Martins Pessoa e sua esposa, a Sr.a Mercina Clauta da Silva, conforme termos da Escritura Pública de
Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2,934, às Fls. 92e v do Livro n.° 044
em 17/01/2003; 192,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Joselita Moreira de Souza, conforme termos da Escritura Pública de
Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.901, às Fls. 58e v do Livro n.° 044
em 17/01/2003; 300,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquindo junto ao Sr. Wellington Araújo dos Santos e outros, conforme termos da Escritura
Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.900, às Fls. 57 e v do
Livro n.° 044 em 17/01/2003; 150,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel
residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de
Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Vilma Francisco dos Santos e outros, conforme termos da
Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.920, às Fls. 77 a
78 do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 400,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado
imóvel residencial jádemolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade
de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Manoel Paulista dos Santos e sua companheira, a Sr."
Maria da Conceição Pinto, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de
Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.932, às Fls. 90 e vdo Livro n.° 044 em 17/01/2003; 225,01 nf do lote
de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de
Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Sinvaldo
Paulista dos Santos e sua companheira, a Sr.a Maria da Glória Oliveira Araújo, conforme termos da
Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.929, às Fls. 87 e
v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 120,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado
imóvel residencial jádemolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade
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de Salto da Divisa/MG, adquirido junto aSr.a Edmar Gonçalves Pena, cÓnfb^^l^^s^da Escritura
Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob on.°''2^^as^É^Ü^ê~vs1o
Livro n.° 044 em 17/01/2003; 300,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontray^s^^^àóJmói/el
residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implãírtoclàs^^Sàde-o,e"'
Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Heraldo Alves dos Santos esua companheíra^^^ílària
Moreira dos Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório*üeítôjàssdè-'
Salto da Divisa sob o n.° 2.923, às Fls. 81 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 360,00 m2 do loíi' cfes
terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de
Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Lino
RodriguesSoares e sua esposa, a Sr.a Maria Inez DuarteSoares, conforme termos da Escritura Pública
de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.903, às Fls. 60 e v do Livro n.°
044 em 17/01/2003; 385,00 nf do lote de terreno urbano ondeencontrava-se edificado imóvel residencial
já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Ireni Barbosa de Oliveira, conforme termos da Escritura Pública de
Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.912, às Fls. 69 e v do Livro n.° 044
em 17/01/2003; 375,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Jovelina Rodrigues Chaves, conforme termos da Escritura Pública de
Permuta lavrada noCartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.921, às Fls. 79e v do Livro n.° 044
em 17/01/2003; 600,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Jovaci Lúcio da Silva e outros, conforme termos da Escritura Pública
de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sobo n.8 2.940, às Fls. 99 a 100 do Livro n.°
044 em 17/01/2003; 784,30 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial
já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Valdívio Gonçalves de Souza e a Sr.a Carmina Alves de Souza,
conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o
n.° 2.911, às Fls. 68 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 180,00 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial jádemolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Marcos Vinícius Barreira e sua
esposa, a Sr." Marineide Rosa dos Santos Barreira, conforme termos da Escritura Pública de Permuta
lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.938, às Fls. 97 e v do Livro n.° 044 em
17/01/2003; 376,78 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Florisvaldo Alves Pereira e sua companheira, a Sr.a Antônia de
Oliveira, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2.909, às Fls. 66e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 300,00 nf do lotede terreno urbano
onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e
Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Maria Carmelita Teles
de Pontes, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2.930, às Fls. 88 e v do Livro n.° 044em 17/01/2003; 286,19 nf do lote de terreno urbano
onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e
Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Maria Almeida de Jesus,
conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o
n.° 2.925, às Fls. 83 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 250,00 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial jádemolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Afonso Rodrigues de SouzaNe sua
esposa, a Sr.a Zilca Costa de Souza, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavradkno
Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.914, às Fls. 71 e v do Livro n.° 044 eftM7/01/20
236,51 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido errí
virtude das obras de Urbanização ePaisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/M(^aqquiiido
junto ao Sr. José França de Oliveira e sua companheira,^ Sr.a Davina Ferreira Lima, confomVtermos
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da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.936. às Fls.
95 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 250,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado
imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade
de Saltoda Divisa/MG, adquirido juntoa Sr.a Gislene Silva Santos e outros, conforme termos da Escritura
Pública de Permuta lavrada no Cartóriode Notas de Salto da Divisasob o n.° 2.944, às Fls. 106 a 107 do
Livro n.° 044 em 17/01/2003; 207,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel
residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de
Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. José Pinheirode Moura, conforme termos da Escritura Pública
de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2,907, às Fls. 64 e v do Livro n.°
044 em 17/01/2003; 376,72 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial
já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Aldenir Pereira Santos e sua companheira, a Sr.a Maria Wilza Gomes
da Silva, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2.941, às Fls. 101 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 240,00 nf do lote de terreno
urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização
e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Sebastiana Rodrigues
dos Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2,908, às Fls. 65 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 360,00 nf do lote de terreno urbano
onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e
Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Nair Resende Lopes,
conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o
n.° 2.949, às Fls. 112 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 139,92 nf do lote de terreno urbano onde
encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. João Inácio de Souza e sua
companheira, a Sr." Valdete Alves de Souza, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada
no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.926, às Fls. 84 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003;
250,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em
virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido
junto ao Sr. Juscelino Manoel dos Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavradano
Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.937, às Fls. 96e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 90,00
nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das
obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a
Maria das Dores Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas
de Salto da Divisa sob o n.° 2,916, às Fls. 73 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 300,00 nf do lote de
terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de
Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.3 EteMna
Maria de Jesus, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto
da Divisa sob o n.° 2.918, às Fls. 75 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 2.800,00 nf do lote de terreno
urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização
e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Caubi Teixeira da
Cruz e outros, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2,935, às Fls. 93 e 94 do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 100,00 nf do lote de terreno
urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização
e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. João Galdino de
Souza e sua companheira, a Sra Maria da Glória Santos, conforme termos da Escritura Pública de
Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2,917, às Fls. 74 e v do Livro n.° 044
em 17/01/2003; 300,00 nf do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já
demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da
Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Arquimedes Pereira Santos e sua companheira, a Sr.a Cleni Martins
dos Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2.915, às Fls. 72 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 300,00 nf do lote de terreno urbano
onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e
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Santos, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório dé'No%l^e^(^o'á'b1visa,
sob on.° 2.947, às Fls. 110 evdo Livro n.° 044 em 17/01/2003; 120,00 nf do lote dê-terr^r^^^e-^
encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização^
implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. Otacílio Silistrino Pes1soa,^5rMorTrTe. -.
termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° Mft), •
às Fls. 67 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 210,00 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se
edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas
na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Maria Moreira dos Santos, conforme termos da
Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da Divisa sob o n.° 2.927, às Fls. 85 e
v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 525,21 m2 do lote de terreno urbano onde encontrava-se edificado
imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização e Paisagismo implantadas na cidade
de Salto da Divisa/MG, adquirido junto ao Sr. José Batista Rodrigues e sua companheira, a Sr.a Zilma
Lopes de Lima, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto
da Divisa sob o n.° 2.933, às Fls. 91 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; 220,00 nf do lote de terreno
urbano onde encontrava-se edificado imóvel residencial já demolido em virtude das obras de Urbanização
e Paisagismo implantadas na cidade de Salto da Divisa/MG, adquirido junto a Sr.a Delma Batista
Rodrigues, conforme termos da Escritura Pública de Permuta lavrada no Cartório de Notas de Salto da
Divisa sob o n.° 2.922, às Fls. 80 e v do Livro n.° 044 em 17/01/2003; uma casa residencial com área
construída de 31,40 rrf, composta de uma sala, um quarto e uma cozinha, edificados em alvenaria de
blocos de cimento e areia, com piso de cimento liso, cobertura de telha cerâmica, em bom estado de
conservação, construída em lote de terreno com 300,00 nf, situado à Rua Anfilófio Ferraz Ramos, 111,
Saudade, adquirido por compra feita ao Sr. Adalberto Borges de Carvalho e sua companheira, a Sr."
Eunice Alves Santana, conforme termos do Contrato Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-
053/02, datado de 04/09/2002, e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto
sob a matrícula n.° 2.218, às Fls. V. 158 do livro B-7, em data de 23/10/2002; uma casa residencial com
área construída de 48,64 nf, composta de uma sala, três quartos e uma cozinha, edificados em alvenaria
de adobe, com piso de cimento liso, cobertura de telha cerâmica, em bom estado de conservação,
construída em lote de terreno com 300,00 nf, situado à Rua Anfilófio Ferraz Ramos, 119, Saudade,
adquirido por compra feita ao Sr. José Teixeira dos Santos e irmãos, conforme termos do Contrato
Particular de Compra e Venda de n.° ITP-SD-066/02, datado de 14/11/2002, e registrado no Cartório de
Títulos e Documentos da Comarca de Jacinto sob a matrícula n.° 2.273, às Fls. 115 do livro B-7, em data
de 12/12/2002; Totalizando a área de 59.969,36 nf (cinqüenta e nove mil e novecentos e sessenta e nove
vírgula trinta e seis metros quadrados).

b) Que aárea total necessária àformação do reservatório do AHE Itapebi, àcriação da Área de Preservação
Permanente nos termos da Lei 4.771 de 15 de Setembro de 1.965 e suas alterações e da Resolução
CONAMA n.° 302 de 20 de Março de 2002, eà implantação do Projeto de Urbanização e Paisagismo da
Cidade de Salto da Divisa foi devidamente indenizada pela OUTORGANTE DOADORA, conforme listado
no item a)e indicado na Planta de Desapropriação n.° 8573/GE-10-A0-0007.

c) Que os imóveis descritos e caracterizados no item a) fazem parte da área urbana da cidade onde foi
implantado oconjunto de obras constantes do Projeto de Urbanização e Paisagismo da Cidade de Salto
da Divisa que fora aprovado pela Prefeitura Municipal de Salto da Divisa através do Decreto n.° 009/2000,
datado de 03/10/2000.

d) Que foram construídos nas áreas adquiridas pela OUTORGANTE DOADORA, listados no item a), e
áreas devolutas da cidade, mediante a autorização da OUTORGANTE DONATÁRIA, conforíte descrito
no item c), os seguintes prédios e estruturas: um Centro Cultural situado à Rua Projetada I, atNado do
Centro Esportivo Lava-Pés, com área total construída de 371,18 nf, constituído de um banheircijèrçícjno,
um banheiro masculino, uma copa, um coreto, um depósito, um hall, um lavabo, uma recepção/s
uma área destinada a reserva técnica, uma sala de múltiplòyuso, um salão de exposições e uma vai
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um Centrode Lavadeiras, situadoa Rua Odir Barreira, s/n.°, Bairro Barro Preto, com área total construída
de 90,70 nf, constituído de uma área de serviço, uma área de lavagem, um banheiro feminino, uma
copa/depósito e dois hall's; um Centro de Pescadores, situado à Rua Odir Barreira, s/n.°, Bairro Barro
Preto, com área total construída de 92,70 nf, constituído de uma área de serviço, uma área de vendas,
um banheiro masculino, uma copa/depósito, um hall e urna área para lixo; um Atracadouro, situado ao lado
do Centro de Pescadores, possuindo acessoatravés de escada, parapessoas, e uma rampa para acesso
de embarcações; um Vestiário, situado no Centro Esportivo Lava-Pés, ao lado dasquadras poli esportivas,
com área total construída de 64,92 nf, jonstjtuido de uma varanda, um banheiro/vestiário masculinc e um
banheiro/vestiário feminino; duas Estações Elevatórios de Esgoto, sendo uma na área do Centro Esportivo
Lava-Pés e outra na rua Odir Barreira, Bairro Barro Preto; o Centro Esportivo Lava Pés, situado no
quadrante limitado pela Rua Samuel Lima, Rua Anfilófio Ferraz Ramos (antiga Belo Horizonte), Rua
Projetada I e Rua Áureo de Oliveira, construído sobre a galeria de canalização do Córrego Lava-Pés,
sendo constituído de duas quadras polivalentes com arquibancadas em piso de concreto, fechadas com
alambrado, e equipadas com refletores, um campo de futebol com arquibancadas, piso de areia, fechado
com alambrado, e equipado com refletores, um anfiteatro com palco e arquibancadas, um Vestiário, duas
áreas de brinquedos, composta de centro de atividades (02), escada em árvore (01), escada horizontal
(01), gangorra dupla (02) e balanço duplo (01), uma área de atividades físicas, composta de prancha
abdominal (02), barra paralela (01) e barra dupla (02), três áreas de jogos, com mesas para dama e
bancosem conaeto, estacionamento para carros, áreas diversas para recreação em piso de areia, áreas
diversas para jardim em gramado e arborizadas, vias de acesso em conaeto e Bicicletário. Foram
construídas ainda ciclovia, passeios, redes de drenagem e de esgotamento sanitário e a canalização do
córrego Lava-Pés, implantados projeto de sinalização, enrocamento, entre outros. Foi recuperada a Praça
Cel. Manoel S. da Cunha Peixoto e construídas a Praça Largo do Tombo, situada no final da Rua
projetada Ie início da Rua Rio Grande do Sul, Praça para Ginástica e Jogos, situada na Rua Projetada II,
Praça para Ginástica, situada na Orla, ao lado da ciclovia, Praça do Mirante, situada na Orla, no trecho
final da Rua Clemente Martins e Praça do Centro de Lavadeiras e Pescadores, situada no final das Ruas
Vereador Odir Barreirae Porto Velho, ao lado do Centro de Lavadeiras.

têm acordado o seguinte:

1. AOUTORGANTE DOADORA ajustou com a OUTORGADA DONATÁRIA em doar, a título não oneroso,
a área constituída pelos terrenos descritos no item a) e os prédios urbanos e as obras de infra-estrutura
implantadas na cidade, desaitos e caracterizados no item d) deste Contrato.

1.1.Excluem-se da presente doação as áreas destinadas à formação do reservatório do AHE Itapebi (área
de inundação), asÁreas de Preservação Permanente (que continuam a pertencer à Itapebi Geração de
Energia S/A), o Centro de Pescadores - edificação e seu terreno com 100,00 nf - e o Centro de
Lavadeiras - edificação e seu terreno com 100,00 nf mais a área de secagem de roupas com 200,00
nf -, que foram doados à Associação dos Pescadores de Salto da Divisa e à Associação das
Lavadeiras de Saltoda Divisa, respectivamente;

2. Pelo presente instrumento, a OUTORGANTE DOADORA doa, como de fato ora doado tem à
OUTORGADA DONATÁRIA os imóveis anteriormente descritos e desde já cede e transfere à
OUTORGADA DONATÁRIA toda posse, direito e ação que sobre osaludidos imóveis ora doados exercia,
para que a mesma, possa dele usar e gozar e livremente disporcomo seu que é e fica sendo de hojeem
diante por força deste Contrato e da cláusula constjtuti, obrigando-se ela, OUTORGANTE DOADORA, a
fazer a presente doação sempre boa, firme e valiosa.

fe* A OUTORGADA DONATÁRIA compromete-se a manter e operar todos os equipamentos ora doados,
assumindo por si só todos os custos com manutenção, conservação, limpeza, energia elétrica, água,
vigilância, e o que mais for de interesse público, de forma a garantir o bem estar da comunidade e a
convivência pacífica da mesma para com o reservatório do AHE Itapebi.
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que sãoE por estarem assim justos e contratados, fizeram imprimir este instrumento
assinadas pelas partes e pelas testemunhas presenciai^

Salto da Divisa /MG, 18 de Julho de\2003

para osefeitos jurídicos.^.'?

V

TESTEMUNHAS

2

Fi8_. \6lS
ProcCWpÍT,
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1

CONHECIMENTO-
RIO DO REGISTRO CIVIL E DE NOTAS

a Otozlmbo Peixoto, 72 - Centro • Salto dl Olvita MO
CNPJ:20.840 492/0001-30

Verdadeira -> —i Firma

.^sn^E^dou /èem testemunho

SuDSMyla—.- Etcravente
se A. Sintos Roptrlo A.Santos

CPf 517 11S.346.S3 CPf S32 19500697

c/
ARTORIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS EANEXOS

JACINTO - MG

jjMj^^M^j!wi-ém,Protocolado SOS ntahrr , -.~fíy^qT0 ^eUg&J

Registrado sob Btf|ii"rl,
defteg«s&
mi.:;.-;. En
O ut-iCIAL

x-J{f&4f. de Uvio J&S-?

r20.953.428/0001-68
cartório do registro de

IMÚVEIS EANEXOS
RUA OLEOÁRIO SILVA, 1«4 -CENTRO

IÇEP 39930-000 • JACINTO - MO]

CARTÓRIO DO RSGfSTRq DE IMÓVEIS EANEXOS
Rua Olegário Silva. 164 - Fon*: (33) 3723-101

Comarca de Jacinto - MG - CEP 39S30-000

Marcos Vinícius O. Silva - Oficial Interino

Escreventes: Klinger Otoni Silva Filho
« Laura Elisa Otoni Silva Lima
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Lm itapebi
¥ Grupo Neoenergia

Salvador, 20 de outubro de 2005
ITP-IBA-050/05

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO MiviBitiNit t uuí> KbUÜRSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 13.892 Lf
DATA: OHlillC/'
RECEBIDO:

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Ucença de Operação n.° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 1o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado na Fazenda
Monte Gordo - Parte "A", que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Aten

Carlos Mulas

Diretor Presidente 0 4 AfQ|/ m$

OC: Gerencia Executivade Belo Horizonte- AL Dr.Sebastião Pires

Av Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia B (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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André Lu&fonssca Naime
Coord. de Licentomento Ambiental
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Rubr. m-MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMON0 190/2005- COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília-DF, 08 de setembro de 2005.

De: André Luiz Fonseca Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental

Para: Valter Muchagata
Coordenador Geral de Licenciamento Ambientai

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que recebemos da Gerex II Eunápolis/BA Memorando n° 448/2005 de 19 de agosto
de 2005 (documento anexo) referente à consulta sobre a construção de uma sede do Ibama
naquele município. Tão logo tenha um posicionamento sobre o assunto, favor nos informar para
que possamos dar andamento ao processo.

Atenciosamente,

ri André
Coordenad

ca Naime

icenciamento

C:\Rideci Farias\IBAMA\Empreendimentos\UHE's\UHE IIapebi\Memorandos e Ofícios\Memo Coor Geral 08 09 2005.doc
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Ministério do MeioAmbiente -MMA
íNsrrnno brasileiro do meio ambiente edos rkcursos naturais renováveis -ibama

GERÊNCIA EXECUTIVA II DE EIJNÁPOUS - 1BÀMA/BA
FONE- (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281-1526

Mem. n°M*2/2005
Da: GEREX II EUNÁPOLIS - BA
A: DILIQ
ATT.: Sr. Diretor

Dr. Luis Felippe Kunz

Senhor Diretor,

"Etíl ^ híonw\L

<â.3 d

+••

Eunápolis/BA, 19 de agosto de 2005.

Conforme já tratado em memorando anterior, excepcionalmente, foi
incluído como uma condicionante na licença de operação n° 291/02 de
12/12/02, da Itapebi Geração de Energia S/A, para dotação de infra-
estrutura para a Gerência Executiva II de Eunápolis/BA.

Até há pouco tempo isso não havia sido operacionalizado, mas a
reabertura do diálogo aberto entre esta Gerência, a Coordenação de
Licenciamento responsável por essa licença e a própria empresa, sob
liderança do saudoso Dr. Paulo Arruda, iniciou uma negociação para
viabilizar o cumprimento da referida condicionante.

Após conversa do Dr. Paulo com o responsável pela área de meio
ambiente e licenciamento da empresa, Dr. Afrânio Gavião, foi concluído, em
função até da condicionante não apresentar especificações ou melhores
orientações, que um valor aproximado razoável seria algo correspondente ao
valor de dois veículos pick-ups tracionados, algo em torno de R$160 mil
reais.

Depois de refletirmos sobre nossas prioridades na Gerência,
concluímos que o melhor investimento será na construção de nossa sede,
considerando que o Ibama paga cerca de R$ 14.400,00 de aluguel por ano,
logo, será uma importante economia para o órgão, entre outras vantagens.

Nesse sentido solicitamos de vossa senhoria que oficie a empresa
para agilizarmos o trâmite da construção. De nossa parte, estamos
mobilizando nossos arquitetos para elaborarem um projeto compatível com
esse valor.

Aguardando vossa concordância e ansiosos por concretizar esse
avanço com a maior brevidade possível,

Atenciosamente,

José Augustolde Castro Tosato
Gerente Executivo iXÈAMA - Eunápolis/BA
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS

COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS

Parecer: CGREP/COOPE N°23ty2005 Brasília, 31 de outubro de 2005

Assunto: Proposta de projeto para implantação de tanques-redes na área de
abrangência da UHE ITAPEBI

Sr. Coordenador,

A Empresa Itapebi encaminha Proposta de projeto para implantação de
tanques-redes na área de abrangência da UHE ITAPEBI, como medida
mitigadora para solucionar impasse gerado pela construção da UHE, cuja
construção alterou de forma permanente o trecho compreendido entre o corpo da
represa localizado a 8 Km da cidade de Itapebi e a localidade denominada de
Salto da Divisa localizada a 42 Km de distância, e a comunidade de pescadores
da região de influência do lago.

Foi relatado que anteriormente ao fechamento das comportas da represa,
a comunidade de pescadores tinha como principal fonte de exploração dos
recursos pesqueiros o robalo, a tainha, o piau e o roncador os quais obtinham
excelente aceitação e valor comercial pelos consumidores local e de regiões
vizinhas.

Após o represamento do rio Jequitinhonha ocorreu, como era de se
esperar, modificações na composição da ictiofauna do novo lago, pois os
principais recursos explotados, têm como ambiente de reprodução o mar. Como a
rota de migração rio/mar foi interrompida pelo fechamento das comportas,
acarretou no gradual esgotamento do estoque destas espécies aprisionadas no
novo lago.

Diante destas novas condições ambientais, nova fauna ictiológica
prevaleceu no novo ambiente gerado peOlo represamento do rio, com o domínio
de espécies de baixo valor comercial e aceitação, tais como: curimatã(Proc/7/'/odívs
affinis), carpa cabeça-grande(Ar/sf/c/?r/7ys nobilis), p\nlado(Pseudoplatystoma
fasciatum), entre outras.

Em face das alterações geradas pelo enchimento do lago, o Ministério
Público da União - MPU, junto com a empresa ITAPEBI e a Associação de
Pescadores firmaram um Termo de Ajuste de Conduta-TAC, que dentro das
obrigações estabelecidas para a empresa, constava a indenização dos
pescadores.

Esses valores estão relacionados à diferença de produtividade atual do
lago, com a anteriormente estabelecida pela empresa, esse cálculo foi obtido
através da determinação da produtividade do Rio Jequitinhonha antes do
fechamento das comportas, feito pelo levantamento do estoque pesqueiro

M.
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COORDENAÇÃO GERAL DEGESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS

disponível, obtido em campanhas de avaliação nesse rio, sendo determinada uma
produtividade inicial de 43.000 Kg/ano para o trecho abrangido pelo lago.

Estabeleceu-se também, um valor médio do preço do pescado explorado
pela comunidade de pescadores , de R$ 5,00 e posteriormente R$ 6,00, obtendo
cada pescador, a cada trimestre, uma indenização que varia de R$ 900,00 a R$
1.200,00.

Finalizando as discussões sobre o tema, a Associação de Pescadores
apresentou uma pauta de reivindicações, anexa, as quais emitimos as seguintes
considerações:

1. É necessário rever a metodologia de estimativa de produtividade do lago;
2. Inviabilidade econômica do repovoamento do lago com robalos e tainhas,

pois estas espécies não se reproduzem nesse ambiente, necessitando de
constantes intervenções antrópicas na manutenção dos estoques das
espécies citadas, e das dificuldades na obtenção de alevinos;

3. Inviabilidade da construção de escadaria para migração de cardumes, cuja
finalidade seria a de permitir o repovoamento de trechos do rio represado,
através de desovas naturais das espécies nativas,o que não ocorre com as
espécies de robalos e tainhas que tinham no trecho represado apenas
áreas de alimentação, e que indiretamente afetaria também a reposição dos
estoques destas espécies nos estuários da região, pois não haveria retorno
desta população para fechamento do seu ciclo reprodutivo que ocorre na
região marinha, ampliando dessa forma a gama de problemas com a
inclusão de outras comunidades pesqueiras;

4. O trabalho de educação ambiental como solicitado é viável e deve ser
incluído como condicionante à empresa na renovação do licenciamento
ambiental;

5. Quanto ao aumento da fiscalização no lago, faz-se necessário um
posicionamento da DIPRO/IBAMA;

6. A indenização aos pescadores associados durante o período de
paralisação da pesca, para recuperação do estoque pesqueiro do lago, é
uma reivindicação que deve ser analisada conjuntamente com as
alternativas de consolidação das novas atividades a serem desenvolvidas,
pelos pescadores, no programa de compensação da empresa, levando-se
em conta também o restante dos pescadores não abrangidos pelo TAC.

Quanto a empresa, esta tem apontado como alternativa compensatória a
criação de pescado em tanques-redes, como forma de disponibilizar uma maior
independência dos pescadores em relação a empresa.

Em razão do apresentado, vislumbramos como alternativa à solução
dos problemas a formulação, pela empresa, de projeto de criação de peixes
em tanques-redes, bem como o repovoamento do lago com espécies nativas,
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como forma de atender o restante da comunidade de pescadores não
abrangidas pelo TAC.

Diante dos fatos relatados anteriormente, recebemos uma proposta
de projeto para implantação de tanques-redes na UHE Itapebi elaborada pela
empresa e nos foi solicitado pela DILIQ, a emissão de análise técnica quanto
ao projeto da empresa.

O projeto proposto apresenta as seguintes informações :

1. Objetivos específicos
a. Implantar 672 tanque redes de 1 m3 através de sistema de rodízio

para obtenção de 6.300Kg/mês;
b. Utilizar sistema de produção de tilapia, implantando 400

animais/m3;
o Beneficiar o produto para obtenção de filé, inserindo as mulheres

de pescadores no processo de produção;
d. Comercializar o produto na merenda escolar do município e em

outros locais;
e. Realizar programa de capacitação técnica, administrativa e de

beneficiamento de pescado.

2. espécies a serem utilizadas
a. Tilapia vermelha
b. Tilapia nilótica
o Matrinchã

3. Produção estimada: 27.000 kg
4. Número de tanques-redes: 672 unidades
5. Custo estimado de venda do pescado: R$ 3,50
6. Valor investido: R$ 634.000,00 = R$ 15.094,24/pescador
7. Área de Instalação: estação PJ-08, total= 10 ha

Em relação as informações apresentadas nos itens anteriormente citados,
temos opinar:

1. Objetivos específicos
Não apresenta de forma detalhada, como serão alcançadas as metas

propostas necessitando um maior especificação quanto aos objetivos
propostos.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS

2. espécies a serem utilizadas
A princípio, a utilização de tilapias pode tornar o projeto viável,pois já

existem no país pacotes tecnológicos capazes de dar suporte às pretensões
estabelecidas no projeto. Porém, é temerária a utilização da matrinchã devido
a falta de tecnologia necessária para dar suporte a produção sendo necessário
um longo tempo de amadurecimento do empreendimento

3. Quanto ao item 3 e 4, visualizamos uma subutilização dos tanques-
redes, o que deverá ser objeto de uma análise mais pormenorizada junto a
equipe técnica do projeto.

4. Na nossa avaliação, o preço estimado do item 5 para venda do
pescado encontra-se fora dos valores atualmente praticados no mercado,
sendo necessário uma avaliação mais elaborada das condições de vendas
praticadas atualmente.

5. O valor estimado no item 6, para investimento de R$ 15.000,00
apenas para aquisição dos tanques-redes é suficiente. Porém como foi
estabelecido este valor para todos os insumos necessários a produção,
acreditamos que é preciso uma melhor avaliação dos quantitativos necessários
ao desenvolvimento do projeto.

6. Quanto ao item 7, verificamos que a localização da área em PJ-08
pode vir a ser um empecilho a implantação do empreendimento, pois encontra-
se muito distante da área de concentração dos interessados, dificultando o seu
deslocamento e a realização das atividades necessárias ao desenvolvimento
do projeto.

Além do mais, é necessidade urgente, se obter a aprovação pela
comunidade interessada, do projeto em questão, para que possamos ter maior
liberdade de análise e detalhamento do projeto, uma vez que as indagações ora
apresentadas tornam-se inúteis diante de uma possível recusa da comunidade.

Vale ainda salientar, a necessidade de adequar o projeto ao que dispõe o
Decreto n°4895/03 e a INI n°06/04 e as demais legislações pertinentes.

É o informe.

/4 . /1. 2&GS' ÂngelcjRamalho
~^)\ . COOPE/CGREP

Jonjosè 'Pinheiro da Sifoa
Coordenação de Ordenamento Pesque.ro

Coordnador

1JJ*~*^/#C- /é////-S
/ / Cíemeson José Tinfeiro da Stitte

Coordenação te Ordenamento Pesqueiro
Coordnador



K I : %

a«ww



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 380 / 2005 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília/DF, 16 de novembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe e da
reunião realizada no dia 31 de outubro de 2005, informamos que:

01) Este Instituto programou a coordenação sobre a apresentação do projeto tanques-rede aos
pescadores do Município de Salto da Divisa/MG para o dia 01 de dezembro de 2005;

02) A equipe técnica do IBAMA se deslocará à localidade no dia 30 de novembro com retorno
para o dia 02 de dezembro de 2005;

03) Este Instituto ficou de encaminhar, previamente à apresentação, o projeto à comunidade
local para conhecimento. Portanto, estamos encaminhando o Parecer Técnico
CGREP/COOPE n° 234/2005 do Engenheiro Ângelo Ramalho, funcionário do IBAMA, para as
devidas considerações. Logo após, favor nos encaminhar o projeto final para que possamos
cumprir o estabelecido na reunião do dia 31 de outubro de 2005;

Observação: Caso possível, pedimos a V. Sa. que nos encaminhe as devidas pendências a
este Instituto o mais rápido possível a fim de que possamos resolver esse assunto num curto
espaço de tempo.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Oficio Itapebi 16 11 2005

k&èírtiseca Naime

Coordenador de Licenciamento
FAX TRANSMITIDO EM
46/^/4 I OÇ

ÀS 14 :PQ H
RESPONSÁVEL

FAXN8;

Fls.: \Uh

ProciOít
Rubr.:
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ri itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 08 de novembro de 2005
ITP-IBA-054/05

IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 14.249
DATAj^/W
RECEtóDO:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Ucença de Operação n." 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 8o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado na Fazenda

São Francisco de Assis, que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

:

\ fa
# 1*

OC: Gerência Executiva de Belo Horizonte • AL Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos, 300-Narandiba CEP 41.186.900 Salvador-Bahia «(071)370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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André Lu/zVoMeca Na/me

Coofd. de LiceflèHmentó AmbienUI
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ft itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 31 de outubro de 2005
ITP-IBA-053/05

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto. Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Ucença de Operação n. °291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Darcontinuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento:

Carlos Mulas

Diretor Presidente

"Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 3o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado na Fazenda
Monte Gordo - Parte "A", que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

1 7 NQV 2005

-

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 14.330
DATA-y^oW^
RECI

OC: Gerência Executiva de Beto Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 27 de outubro de 2005
ITP-IBA-052/05

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Fls.: A&],Ç,

Rubr.: jMy

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Ucença de Operação n. ° 291/02 expedida por este Instituto em 12de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 2o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado na Fazenda
Monte Gordo - Parte "A", que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mü

Diretor Presidente

n ?9S

PROTOCOLO

DILIQ/ IBAMA
N°: 14.331

IDO:

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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fl itapebi protocolo
Grupo Neoenergia DILIQ/ IBAMA

N°: 14.243

RECEBIDO: À

Salvador, 11 de novembro de 2005
ITP-IBA-055/05

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
At. Dr. ANDRÉ LUIZ FONSECA NANIME

Assunto: PROJETO TANQUE-REDE

Senhor Coordenador:

Encaminhamos, em anexo, a nossa proposição para equacionar o problema da
pesca no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itapebi, particularmente no que
tange aos pescadores de Salto da Divisa.

Atenciosamente,

P/CARLOS MULAS
Diretor Presidente

tf'
Av Edqar Santos 300 -Narandiba CEP 41 186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424

CNPJ -02.397.080/0001-96
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ: 05.474.662/0001-17

RUA ODI BARREIRA, 210 -BAIRRO BARRO PRETO • FONE: (33) 3725-1497
CEP 39925-000 - SALTO DA DIVISA . MINAS GERAIS

Salto da Divisa, 06 de dezembro de 2005.

Ilustríssimo Senhor Fls.:
Dr. André Luiz Fonseca Nalmer

MD. Coordenador de Licenciamento do Setor de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos do
IBAMA

Brasília - DF
í

Ilustríssimo Senhor:

Recebi uma ligação telefônica do Sr. Rideci. que me informou da
impossibilidade da vinda dos técnicos do IBAMA no dia 15 de dezembro deste, (conforme está
registrado na memória da ata da reunião no dia 31 de outubro de 2005, o prazo de 45 dias) para
a Cidade de Salto da Divisa, que teria como objetivo apresentar e discutir com a comunidade

t -cal um projeto alternativo apresentado pela Empresa UH Itapebi- Geração de Energia S.A.. Ele
tPsolicitou-nos que visitássemos um projeto de tanques rede existente na cidade de Linhares no

Espírito Santo com o apoio logístico da empresa, e que depois seria marcada a vinda da equipe
de técnicos do IBAMA a nossa cidade para discutir o projeto e demais pendências.

Diante do exposto e sabedores que em nosso pais se não for fixado datas,
prazos e respectivas multas caso não sejam cumpridos, infelizmente nada funciona. Solicito
portanto de Vossa Senhoria; que determine a data o mais breve possível após o dia 16 deste,
da vinda dos técnicos do IBAMA a Salto da Divisa visto que nos dias 14 e 15 deste mês iremos
visitarmos os tanques redes, conforme sugestão do IBAMA.

Certos de sua atenção, desde já agradecemos e colocamo-nos à
disposição para quais quer esclarecimentos.

Saudações Comunitárias

! Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa

Proc:

Rubr.:

a
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

OFÍCIO N° 401 / 2005 - ENE / COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 07 de dezembro de 2005.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Benedito dos Santos Aguiar
Presidente da Associação dos Piscicultores do Guaxe
Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES
CEP. 29.900-000

Fone: (27) 9919-5522 Fax: (27) 3264-1090

Assunto: Visita ao projeto de tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe.

Prezado Senhor,

Conforme contato telefônico entre este Instituto e V. Sa., informamos que:

Rs.: W)A

?xocMl
Rubr.:

01) Uma equipe do IBAMA composta de 6 (seis) técnicos e mais 10 (dez) componentes da
Associação dos Pescadores do Município de Salto da Divisa/MG estarão realizando visita ao
projeto de tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe no dia 15/12/2005 (quinta-
feira);

02) A visita tem como objetivo principal conhecer o funcionamento de um projeto de tanques-
rede, com suas vantagens e desvantagens, com vistas à implantação de um projeto similar no
reservatório da Usina Hidrelétrica de Itapebi no município de Salto da Divisa/MG;

03) A programação prevê a visita pela manhã a partir das 08:00 horas.

Contamos com a participação de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

FAX TRANSMITIDO EM
00 I -42 I O^

kS0>9 : /r H
RESPONSÁVEL:

FAXN2:

C/C Para: UHE Itapebi; Prefeitura Municipal de Salto da Divisa; e Associação dos Pescadores de Salto da Divisa.
Ofício Guaxe 07 12 2005
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 402 / 2005 - ENE / COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Fls.: 4foO

Proc^Wí
Rubr.: P^

A Sua Senhoria o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente
Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Brasília, 07 de dezembro de 2005.

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Conforme contato telefônico entre este Instituto, o Sr. Afrânio Gavião (UHE Itapebi) e o
representante da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, estaremos realizando visita
ao projeto tanques-rede da Associação dos Piscicultores do Guaxe, localizado no município de
Linhares/ES;

02) O objetivo principal da visita é mostrar a forma de funcionamento de um projeto como
aquele visando à apresentação de um similar a ser feito por representantes da UHE Itapebi à
Associação de Pescadores do Município de Salto da Divisa, agendada para janeiro de 2006;
03) Em acertos com o representante da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, V. Sa.
deverá providenciar transporte, alimentação e hospedagem para 10 (dez) pessoas daquela
Associação para os dias 14 e 15 de dezembro;

04) A programação para as devidas providências junto aos pescadores ficou definida da
seguinte forma:

a) 14/12/2005 - Deslocamento do município de Salto da Divisa/MG a Linhares/ES com
hospedagem no município de Linhares;

b) 15/12/2005 - Vistoria, pela manhã, ao projeto tanques-rede no município de Linhares. À
tarde, retorno ao município de Salto da Divisa.

05) A equipe do IBAMA se deslocará, em 14/12/2005, de Brasília/DF a Vitória/ES, com posterior
deslocamento ao município de Linhares para acompanhar a comissão de pescadores quando
da vistoria em 15/12/2005 ao projeto tanques-rede instalado no município de Linhares;

Contamos com a participação de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Oficio Itapebi 07 12 2005

í André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFICIO N° 403 / 2005 - ENE / COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 07 de dezembro de 2005.

A Sua Senhoria o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 -1497 Fax: (33) 3725 - 1180

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Recebemos, via fax, manifestação de V. Sa. com relação à apresentação do projeto
tanques-rede à Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, conforme reunião realizada no
IBAMA em 31/10/2005;

02) Este Instituto havia programado para mediar a apresentação do projeto no dia 01/12/2005.
Entretanto, em reunião entre técnicos do IBAMA, acreditamos que seria melhor que os
senhores, primeiramente, visitassem um projeto similar ao qual se pretende implantar no
reservatório da UHE Itapebi de forma a enriquecer os questionamentos durante a apresentação
do projeto;

03) Isso se faz necessário em virtude dos cuidados que devemos tomar na implantação de um
projeto como este. Pois, poderemos ser questionados sobre a condução e implantação sem o
devido conhecimento de um projeto similar, tanto de nossa parte quanto da dos senhores;

04) Dessa forma, conforme contato telefônico, a visita ao projeto tanques-rede se realizará no
dia 15/12/2005 no município de Linhares/ES na Associação dos Piscicultores do Guaxe/ES;

05) O representante da UHE Itapebi entrará em contato com os senhores de forma a programar
a saída no dia 14/12/2005, com visita e retorno no dia 15/12/2005;

06) Para a citada visita deverá ser formada uma comissão de 10 (dez) pescadores devidamente
cadastrados na Associação;

07) Programamos para mediar a apresentação do projeto para a Associação dos Pescadores
de Salto da Divisa para o dia 18/01/2006 (quarta-feira). Vale ressaltar que se trata de uma
programação, podendo ser antecipada ou prorrogada, entretanto faremos o possível para
mantê-la, pois também é de interesse deste Instituto resolver o problema num curto espaço de
tempo;

Oficio Ass Pescadores de Salto da Divisa 07 12 2005
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08) Sempre estaremos informando aos senhores, com temos feito, todos os passos tomados
por este Instituto na condução do processo com vistas a solucionar tal problema.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Ofício Ass Pescadores de Salto da Divisa 07 12 2005

TAndré Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 22 de Novembro de 2005
ITP-IBA-056/05

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 15.257 .

DATAOTYIZÍI*
RECEBIDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n. ° 291/02 expedida poreste Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 2°
Relatório Semestral de Manutenção de Cercas realizado na Fazenda
São Francisco de Assis - Gioconda, que faz parte da Área de
Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas
Diretor Presidente

o? 0£2
%

OC: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av Edgar Santos, 300- Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02 397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 23 de Novembro de 2005
ITP-IBA-057/05

1ptoc. 02t
PROTOCOLO Ru*
WLIQ/IBAMA
N°: 15.256
DATA:0^flz/Ps
REO?BIDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n. *291/02 expedida por este Instituto em 12de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 1o
Relatório Semestral de Manutenção de Cercas realizado na Fazenda
Monte Gordo, que faz parte da Área de Preservação Permanente da
UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

07
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OC: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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lldfJttUI PROTOCOLO
Grupo Neoenergia DILIQ/IBAMA L—

N°: 15.255
Salvador, 28 de Novembro de 2005 DATA,^//ZV^'
ITP-IBA-058/05 REjÊ#IDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Rubr ._.

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n. ° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 2o
Relatório Semestral de Manutenção de Cercas realizado no Canteiro
de Obras da Usina, que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

,,uú ?96

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02 397.080/0001-96
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ISI itapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 09 de Dezembro de 2005.
ITP-IBA-059/05

Rubr. M

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Projeto Tanque-Rede - Visitação

Senhor Diretor:

Em atenção ao Ofício N.° 402/2005-ENE/COLlC/CGLIC/DIUQ/IBAMA, de
07/12/2005, informamos que a Itapebi Geração de Energia S/A disponibilizará os
meios requeridos para levar os dez (10) pescadores de Salto da Divisa até a cidade
de Linhares, no Espírito Santo, nos dias 14 e 15 do presente mes.

A Itapebi, numa demonstração de inteira isenção quanto à aceitação do projeto
tanque-rede pelos pescadores de Salto da Divisa, não se fará representar na
visitação à Associação dos Piscicultores de Guaxe, em Linhares.

Sem mais para o momento,

Av fedgar Santos MO - Narandiba CfcP 4' 186 SOO Salvador - Gahia.« '071) 370-6367 fax ;ü; 11 3/0-5424
cnpj -02.397.080/0001-96
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A.RS.D.
ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SâlTO DA DIVISA

CNPJ: 05.474.662/O001-17 »•••«»•

MINAS GERAIS

rsI

Fls.: U-4>

Proc.:MM
Rubr.:

.. i

h

Salto da Divisa - MG; 12 de Dezembro de 2005.
Oficio N°: 005/2005
De: Associação de Pescadores de Salto da Divisa - APSD
Assunto: Solicitação faz

Prezado Sr.:

documento acima. Dessa forma, os membros daAPÇcCtfi ° que for "M"*™* oo
aEstação de Piscicultor, na rogiâo STlSurbfòonh^ *"* "^ mSi°SOS para visiar™
S^madeTannue-R^ofe^aosZ^lTexSo™ '̂ '*-»»- •" °

diferentes condições climáticas. «ementomuito apurado, devido principalmente as
Sem mais para o momento.

y^tpnciosajpente:

ORGE ALEXANDRE DOS SANTOS
PRESIDENTE DA APSD

Ao ílmo. Sr.
André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental
IBAMA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ILHEUS-BAHIA

OF./PRM/IOS/BA n.° 1232/2005-FA

(NARE9PCK1X FAVOR PA2IR REFERÊNdA» N1 00OrW)

Senhor Gerente,

Ilhéus, 23 de novembro de 2005.

Procedimento Administratívo n.°1.14.000.000758/2000-13

Qim cspequc no art. 129, VI, da Constituição da República, e art.
8.°, IT, da IA Complementar n.° 75/93, visando a instrução do procedimento
administrativo referenciado em epígrafe, que apura a regularidade da instalação da Usina
Hidrelétrica de Itapebi, requisito aV. S.» que envie aesta Procuradoria relatórios de vistorias
cinformações amainadas e circunstanciadas acerca do cumprimento das condiaonantes de
todas as licenças concedidas pelo IBAMA, inclusive sobre o atendimento do empreendedor
no que se refere aos ajustes apresentados ao Projeto Básico Ambiental - PBA.

Atenciosamente,

• ài£f*° Senhoria o Senhor
CIp* * **** JOSÉ AUGUSTO DE CASTRO TOSATO

»*''"". . r': '$&• Gerente Executivo do 1BAMA cmEunápolis

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA
Procuradora da República

O''

Mfc . Executiva II do IBAMA

Avenida Presidente Kenedy, 186- Centro
CFaP 45825-000 • Eunápolis-BA. L xr9

R M.m».. H«'pMMiiiniiÂ 1«1 r»rtm HSAi^RA 4W«iVnnn T»l .7.11 ?%Í*W,7 -Pa* /7iyKU.Aflnfi F-mril- n
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MINISTÉRIO Dü MtlU AMbltN I C /•§; a.

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS** ^jfy?
NATURAIS RENOVÁVEIS V pu N.

-d^

INFORMAÇÃO TÉCNICA N° 68/99 - IBAMA/DCA/DEREL

Brasllia-DF, 14^6 setembro ae 1999.

Assunto: A presente Informação Técnica tem por objetivo apresentar os ajustes aos
Programas Ambientais propostos no Projeto Básico Ambiental - PBA referente à
UHE Itapebi, considerados necessários no sentido de melhor mitigar e monitorar
os impactos decorrentes da implantação do empreendimento,

1. Quanto ao Projeto de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água (atender no prazo
rs, de trinta dias):

1.1. aumentar o número de pontos de amostragem a montante e a jusante do reservatório,
™ incluindo também os tributários do rio Jequitinhonha; e

1.2. estender o Projeto por toda a vida útil da Usina.

rs

2. Quanto ao Projeto de Proteção das Margens e Recuperação de Áreas Degradadas (atender
no prazo de sessenta dias):

2.1. justificar a localização das unidades de manejo propostas no Sub-Projeto de
Recuperação Vegetativa das Margens do Reservatório.

2.2. detalhar o Programa de Fomento Florestal.

2.3. em todas as atividades que envolvam revegetação, contemplar as espécies ameaçadas
e protegidas por lei que existem, ou existiram na região, como o pau-brasil (Caesalpinia
echinata), ojacarandá-da-bahia {Dalbergia nigra), e a canela-sassafrás (Ocotea pretiosa).
2.4. indicar as áreas dos tributários que serão contempladas com a recomposição de matas
ciliares, estendendo também esta ação ás margens do rio Jequitinhonha a jusante da
barragem até a Rodovia BR 101.

2.5. o monitoramento das áreas revegetadas e recuperadas deverá se estender por, no
mínimo, cinco anos, quandodeverá ser reavaliada a necessidade de sua continuação.

2.6. Diferenciar os tratamentos a serem operacionalizados para cada tipo de degradação
existente, particularizando aquelas decorrentes da obra.

2.7. Incorporar ações de recuperação das áreas degradadas das áreas diretamente afetadas,
tais como canteiro de obras, estradas de acesso, áreas de empréstimo e de jazidas.

3. Quanto ao Projeto de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (atender no prazo de
sessenta dias):

3.1. Propor uma medida de mitigação para os crustáceos migratórios, em especial para a
lagosta-de-água-doce (Macrobrachium cf. carcinus), manejada e consumida pela população.

n"i
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

FIsN*

3.6. Apresentar um estudo de viabilidade gerencial eeconômica da operação da Estação de

*iíssü5W.as^«sy!l,^,, de peixes na ,ase de deavi° d°
4. Projeto de Monitoramento eResgate da Fauna (atender em cento evinte dias):

tmnJZSã^l w38 ÓJeaS que,serao utilizadas "a soltura dos animais resgatados e
^SSSSR ' Knd° -SUaS localizaÇÕÔS e caracterizando-as, inclusive quanto sul
capacidade de receber animais excedentes.

4.2, Detalhar os procedimentos operacionais da translocacâo e monitoramento das seis
espécies selecionadas, previstas para a Fase 2do resgate de fauna, bem como analisar os
riscos, os custos e os benefícios da operação.

4.3, Considerar como prioritárias nas ações de resgate aquelas espécies da fauna
ameaçadas e protegidas por lei.

4.4, Definir e indicar as áreas prioritárias para o resgate,

^5. Definir os critérios utilizados para soltura ou aproveitamento cientifico da fauna
TBsgatada.

4.6. Apresentar a relação de instituições formalmente contatadas e a manifestação oficial das
mesmas acerca do interesse em receber material zoológico, incluindo especialmente, aquelas
do Estado da Bahia e de Minas Gerais,

4.7. Corrigir o cronograma, de maneira que as ações de resgate se estendam ao período de
enchimento do reservatório.

4.8. Definir as áreas e o número de trilhas a serem implantadas no Monitoramento da Fauna
Terrestre e estender sua duração por, no mínimo, dois anos após o enchimento do
reservatório, quando deverá ser analisada a necessidade de sua continuidade.

5. Apresentar, no prazo de cento e vinte dias, proposta detalhada de projeto para resgate da
flora das áreas que serão desmaiadas.

6. Quanto ao Programa de Saúde Pública (atender no prazo de noventa dias):
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PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.436 /„ A,
DATAl^W
RECEBIDO:

OF./PRM/IOS/BA n° 1301/2005-BG

Procedimento Administrativo n.° 1.14.001.000171/2002-58
(NA RESPOSTA. FAVOR FAZER REFERENCIA AO N« DO OFlCK) EAO ASSUNTO)

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ILHÉUS-BAHIA

Fls.:. .642.

ProcQÒÒ
Rubr.:

mmx

Ilhéus, 21 de dezembro de 2005.

Senhor Diretor,

Com o fito de instruir o procedimento administrativo sob número

em epígrafe, que apura as condições da concessão da licença ambiental na construção da
Usina Hidrelétrica de Itapebi pela empresa Itapebi Geração de Energia S/A, nos termos do
art. 129, VI da Constituição da República, e art. 8.°, II da Lei Complementar n° 75/93,

reitero os ofícios de n° 1136/2003 e n.° 0108/2005-jM, requisitando a V. S.a que

encaminhe cópia de toda a documentação relativa ao licenciamento ambiental citado, ao
tempo em que se requisita, também, seja justificada a supressão pelo IBAMA, quando da
concessão da Licença de Instalação n.° 78/79, de 11/12/2001, de condicionantes

inicialmente impostos pelo CEPRAM na Licença de Localização n.° 1.472, de 25/07/97.
Assinala-se o prazo de 20 dias a contar do recebimento para o cumprimento da presente

requisição.

Atenciosamente,

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA

Procuradora da República

Ilm.° Sr.
NILVO LUIZ ALVES DA SILVA
MD. Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental do IBAMA.
SAIN, Avenida L/4 Norte, Quadra 604, Bloco A - Ed. Sede IBAMA
CEP 70800-200 - Brasília - DF.

R. Marquês de Paranaguá. 191. centro. Ilhéus-BA. 45653-000. Tel (73) 231-6902 - Fax (73) 634-8806. E-mail: prmilh@prba.mpf.gov.br
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,': PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DA DIVISA
L Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro - Cep: 39.925-000 - Telefax: (33) 3725-1110

CNPJ: 18.347.401/0001-88 -sartodivisa@yahoo.com.br

Oficio n°: 197/2005

Gabinete do Prefeito

Solicitação faz

Salto da Divisa/MG 14 de Dezembro de 2005.

limo Sr.,

Comunicamos a V.S.a que, de acordo com o oficio 194/2005, enviado pela

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG, a este competentíssimo Órgão, vimos mais

uma vez solicitar que seja feita uma vistoria em nossa cidade, porque todo esgotamento

ainda continua sendo jogado diretamente no lago formado pela construção da usina

hidrelétrica no município de Itapebi/BA

Apesarda Empresa responsável pela Estação de Tratamento está ciente através

do Presidente Carlos Mulas, Diretor Afrânio Gavião e o Assessor Cassiano Silva, continua

sem solução.

Esta situação deixa nossa população em pânico, uma vez que é eminente a

provável contaminação das águas do lago que circunda nosso município, havendo assim,

umagrande cobrança da comunidade por soluções imediatas.

Informamos ainda que já acionamos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, por meio do Oficio n°: 197/2005.

Vimos solicitar a V. S.a que acione a mesma, para quea situação descrita seja

averiguada, para que possamos evitar uma tragédia maior

Queremos sugerir a V.Sa. queacione o Escritório do IBAMA emEunápolis/BA,

cidade próxima, paraavaliar e dar parecer.

Confiando no espíritode cooperaçãoe solidariedade destegabinete, aguardamos

informações o mais breve possível.

Ciente que seremos atendidos, agradecemos desde já.

JOSÉ EDUARDO PELXOTO

PREFEITO MUNICIPAL

limo Sr

Dr. ANDRÉ LUIZ FONSECA NAIME
DD. Coordenador Gerai de Licenciamento do IBAMA

Brasília-DF

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.154 ,
DATA:ã6m0y
RECEBIDO! i

J-
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jSSl prefeitura municipal de salto DA DIVISA
gS^ v Av. Alziton Peixoto, 72 -Centro -Cep: 39.925-000 -Telefax: (33) 3725-1110

CNPJ: 18.347.401/0001-88 - saltodivisa@yahoo.com.br

Salto da Divisa/MG 14 de Dezembro de 2005.
Oficio n°: 197/2005

Gabinete do Prefeito

Solicitação fez

limo Sr.,

Fls.: 1644-

Proc.:m/c\\

Comunicamos a V.S.a que, de acordo com o oficio 194/2005, enviado pela

Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG, a este competentíssimo Órgão, vimos mais

uma vez solicitar que seja feita uma vistoria em nossa cidade, porque todo esgotamento

ainda continua sendo jogado diretamente no lago formado pela construção da usina
hidrelétrica no município de Itapebi/BA.

Apesar da Empresa responsável pela Estação de Tratamento está ciente através

doPresidente Carlos Mulas, Diretor Afrânio Gavião e o Assessor Cassiano Silva, continua
sem solução.

Esta situação deixa nossa população em pânico, uma vez que é eminente a

provável contaminação das águas do lago que circunda nosso município, havendo assim,

umagrandecobrança da comunidade por soluções imediatas.

Informamos ainda que já acionamos a Secretaria de Estado de Meio Ambientee

Desenvolvimento Sustentável, por meio do Oficio n°: 197/2005.

Vimos solicitar a V. S.a queacione a mesma, para quea situação descrita seja

averiguada, para que possamos evitar uma tragédia maior.

Queremos sugerir a V.S". queacioneo Escritório do IBAMA emEunápolis/BA,

cidade próxima, para avaliar e dar parecer.

Confiando noespírito decooperação esolidariedade deste gabinete, aguardamos

informações o mais breve possível.

Cienteque seremosatendidos, agradecemos desdejá.

J9SE EDUARDO PEIXOTO
PREFEITO MUNICIPAL

Dmo Sr.

Dr. ANDRÉ LUIZ FONSECA NAIME
DD. Coordenador Geral de Licenciamento do IBAMA
Brasília - DF
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 20 de dezembro de 2005
ITP-IBA-064/05

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Projeto tanque-rede

Senhor Diretor:

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.155

DATA: «gatetor
RECEBIDO: l -

d

Durante reunião realizada em 31 de outubro de 2005 com técnicos desse Instituto,
representante dos pescadores, parlamentares e Prefeito de Salto da Divisa-MG, foi
acordada a realização nesta cidade, num prazo de até 45 dias, de uma exposição do
projeto tanque-rede como alternativa para a resolução da problemática da pesca no
reservatório da UHE Itapebi.

Todavia, em atendimento ao pleito dos pescadores para, previamente à exposição,
conhecer um projeto de tanque-rede similar ao proposto pela Itapebi, a equipe
técnica desse Instituto recomendou - e a empresa acatou - a visitação à Associação
dos Piscicultores do Guaxe, no município de Linhares, Espírito Santo, o que ocorreu
nos dias 14 e 15 deste mês (Ofício n.° 402/2005-ENE/COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA).

A visita, que também foi acompanhada pela equipe técnica do Ibama, buscou
melhorar o entendimento da categoria quanto à operacionalização e manejo dos
tanques-rede, o que deverá facilitar as discussões quando da apresentação do
projeto proposto.

Desse modo, a Itapebi aguarda o agendamento, pelo Ibama, de nova data para a
exposição do projeto aos pescadores de Salto da Divisa.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

i £ DE2 ?m

Av. EdgardSantos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424
r.NP.i. n? 3Q7 ruwnnm-QR
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Liitapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 20 de dezembro de 2005
ITP-IBA-065/05

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
No: 16.169

RECEBIDO:, 1

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Lavadeiras

Senhor Diretor:

Fls.: 1646

«"br.: QQ

Durante reunião realizada no dia 31 de outubro de 2005 com técnicos deste Instituto
e representantes dos poderes constituídos de Salto da Divisa, Minas Gerais, foi
requerida uma avaliação quanto à readequação da Lavanderia Pública implantada
pela Itapebi na cidade, bem como a possibilidade de construção de uma outra. O
Prefeito solicitou, ainda, indenização às lavadeiras pelo tempo de inatividade.

Preliminarmente, vale ressaltar que as lavadeiras não foram identificadas, quer pelo
EIA, quer pelos órgãos ambientais envolvidos no licenciamento, como uma categoria
afetada pelo empreendimento - e, portanto, não susceptível a compensação. No
entanto, em atendimento ao pleito das próprias lavadeiras, a Itapebi construiu uma
Lavanderia Pública com toda a infra-estrutura (área para lavagem e secagem,
banheiro, copa/depósito, entre outros, totalizando 300 m2), cujo projeto foi
apresentado, discutido e aprovado pela categoria. Além disso, por solicitação dessas
profissionais, a Lavanderia foi escriturada em nome da Associação de Lavadeiras de
Salto da Divisa.

Entende, portanto, a Itapebi, em definitivo, que não lhe cabe mais qualquer ação de
compensação às lavadeiras, seja mediante a readequação da lavanderia existente,
seja com a construção de uma nova, ou mesmo pagamento indenizatório por
suposta inatividade da categoria.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Carlos Mulas
Diretor Presidente

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia
r.NP.i -n9 3Q7rwn/noni-9fi

2 6 DEZ

(071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 14 de Dezembro de 2005
ITP-IBA-060/05

i

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 15.870

DATA: )9 laJr*-
RECEBIDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n.° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 4o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado na Fazenda

Monte Gordo - Parte "A", que faz parte da Área de Preservação
Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas
Diretor Presidente

^rr\ tâiitipT
C/C; Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebasúá*/Pires

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186 900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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¥ Grupo Neoenergia

Salvador, 19 de Dezembro de 2005
ITP-IBA-062/05

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.166

DATA: ^bi|£foy
RECEBIDO:J

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL
At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior

Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

p,oc.mb/M
Rubr.: ^f(/

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Ucença de Operação n. "291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens, encaminhamos em anexo o
Relatório Final de Plantio realizado na Fazenda Monte Gordo - Parte
"C", que faz parte da Área de Preservação Permanente da UHE
Itapebi".

Sem mais para o momento,

CARLÒSMÜLAS
Diretor Presidente

zfc
&i #>

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 19 de dezembro de 2005
ITP-IBA-063/05

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.167

DATA: ^3//2Íof
RECEBIDO: i

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental

Assunto: Condicionante 2.16 da LO - Estoque Pesqueiro

Prezado Senhor:

Fls.: /64*l

P,oc.:0òW(A*
Rubr.:

Reportando-nos ao processo de licenciamento do AHE Itapebi encaminhamos, em anexo,
informações sobre o cumprimento do Condicionante 2.16, a seguir indicado, da Licença de
Operação n.° 291/02, expedida por este Instituto em 12 de dezembro de 2002.

Condicionante 2.16 - Acompanhar qualquer alteração do estoque
pesqueiro para fins de implementação da Estação de Piscicultura.

Esclarecimento: O acompanhamento do estoque pesqueiro do reservatório vem
sendo realizado sistematicamente por meio de campanhas de
monitoramento, conforme consta do relatório da campanha, realizada
em Outubro de 2005, em anexo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ife tf.1-
-$£>

C/C: Coordenação de Ordenamento Pesqueiro - COOP-AL Dr. Clemeson Pinheiro
Gerência Executiva de Belo Horizonte - At. Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Lê itapebi protocolo
f Grupo Neoenergia DILIQ/IBAMA
f N°: 16.168

data:o23/^ÍQT
recebido:j

Salvador, 20 de dezembro de 2005 La
ITP-IBA-066/05

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Canalização do Córrego Lava-Pés

Senhor Diretor:

Fls.: léSO

P.oc.flW^
Rubr.: ^Vf

Durante reunião realizada no dia 31 de outubro de 2005 com técnicos deste
Instituto e representantes dos poderes constituídos de Salto da Divisa, Minas
Gerais, foi solicitado um posicionamento conclusivo da Itapebi quanto ao
questionamento do Prefeito a respeito da canalização do restante do Córrego Lava-
Pés.

Registre-se que em Salto da Divisa foi implantado um vasto conjunto de infra-
estrutura urbana, constituído de obras de saneamento, urbanização, paisagismo,
edificações de lazer, esporte e cultura como compensação pela perda dos"tombos"
- corredeiras que ficaram submersas com a formação do lago da UHE Itapebi.
Dentre essas obras, inclui-se a canalização de parte do Córrego Lava-Pés, vala
negra que serve de depósito de dejetos de 50% da cidade.

Essas compensações, incluindo aí a canalização parcial do Lava-Pés, foram objeto
do "Projeto de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura", integrante do
Projeto Básico Ambiental da UHE Itapebi, submetido - e aprovado - a esse
Instituto como requisito para obtenção da Licença de Instalação.

Aimplantação desse conjunto de obras foi precedida de amplas discussões com a
comunidade e Poder Público Municipal, ocasiões em que foram expostos pela
Itapebi todos os compromissos que a empresa passaria a assumir. Aculminância
dessas exposições foi a aprovação pela Prefeitura dos projetos executivos de
engenharia das obras propostas pela empresa.

&^T.
Av Edgar Santos, 300 -Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424 m

CNPJ -02 397.080/0001-96
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Liitapebi
¥ Grupo Neoenergia

Rs.; /ési
F.-ocM/V

3kRubr.

Especificamente quanto ao Córrego Lava-Pés, a Itapebi, em todas as exposições
para a comunidade, Câmara de Vereadores e Prefeito, se comprometia a canalizá-
lo parcialmente a partir da Rua Samuel Lima, o que pode ser constatado pela
leitura do projeto aprovado pelo Poder Público Municipal. E exatamente como
aprovado, a canalização foi executada pela Itapebi.

Reafirma, portanto, a Itapebi que cumpriu rigorosamente os compromissos
acordados com a comunidade de Salto da Divisa e com o Ibama no tocante à
execução das obras de infra-estrutura, particularmente quanto à canalização de
parte do Córrego Lava-Pés, não lhe cabendo qualquer responsabilidade quanto à
eventuais extensões ao que foi implantado nessa cidade.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

\

Av Edgar Santos 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

Memo n%?$£ /05/GP-IBAMA

Ao Dr. RONALDO PEIXOTO ALEXANDRE

Assessoria Parlamentar

Brasília, G~?~ de desmbro de 2005.

Assunto: Solicitação de cópia do Protocolo assinado entre o IBAMA e a Itapebi Geração de
Energia S/A.

Senhor Assessor,

De ordem do Presidente do IBAMA, em atenção ao demandado por meio do Ofício

n° 106/2005 da Câmara Municipal de Salto da Divisa, solicito o encaminhamento de cópia do

Protocolo assinado entE o IBAMA e a Itapebi Geração de Energia S/A.

\
fc.,

o, :AÚ

Atenciosamente,

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 16.060

DkTèXtauuhí'
RECEBIDO: 1
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GUATURA
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Slpsemtry Terra
Anillsia Administrativo

Matricuta 03«8«23
DIUQ/IBAMA

asspar 06/12/2005
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hídricos eda Amazônia Legal -MM A
Instituto* Brasileiro do Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento
\1 M A

DOCUMENTO

N° Documento : 10100.005341/05

N° Original: 106/05

Interessado : CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DA DIVISA

Data: 5/12/2005

Assunto : SOLIC. CÓPIA DO PROTOCOLO QUE FOI ASSINADO ENTRE OIBAMA EAEMPRESA
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

De : GABIN

APara : AS PAR

Data de Andamento:

Observação:

ANDAMENTO

5/12/2005 14:45:00

DE ORDEM PARA PROVIDÊNCIAS PERTINENTES.

«cCEBIDO/ASPAK

Rs.: 46S 5

Assinatura da Chefia do(a) GABIN

Confirmo o recebimento do documentoacima descrito,

Assinatura e Carimbo

projeto IBAMA-HA/USP Página :l
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\ CÂMARA MUNICIPAL DE SALTO DA

DIVISA
RUA DA BAHIA, 369 - CENTRO- 39925,000 FONE 3337251151

CNPJ -736161530001-31 - Email-camsalto@samba.net.br

SALTO DA DIVISA, 24 DE NOVEMBRO DE 2005.

OFICIO Ne 106/2005.

EXMO. SR.

DRjyiARCUSJJJJZJ3ABRQSO BARRQS—-
DD. PRESIDENTE DO IBAMA

BRASÍLIA - DF

C/C. ROBERTO MESSIAS FRANCO

DD. DIRETOR DO IBAMA - BELO HORIZONTE

Fls.: /ÓS4-
ptoc.myc\^
Rubr.:

Prezado senhor,

O Bloco Parlamentar do PFL/PSDB, através dos vereadores Almir Gomes Lima, Fábio Lopes
da Cruz, José Carlos André Ferreira, José Carlos André Ferreira, Sebastião Santos Rosa
e José Maurício dos Santos, vem respeitosamente, solicitar de V. Excia, cópia do Protocolo
que foi assinado entre o IBAMA - (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e a empresa
Itapebi Geração de Energia S/A, na oportunidade em que foi dado o inicio a construção da
Barragem de Itapebi/BA, no rio Jequitinhonha, próximo ao município de Salto da Divisa/MG.

Certo do vosso atendimento, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Bloco parlamentar.

mes Lima

Parlamentar

MMA- IBAMA

Documento

10100.005341/05-85
GABIN

Da\a:5_IÂ3lQ5 Pra
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Fls.: /6Ç_ç-

Proc.:J

Rubr.:
mj»

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO "W /2005 CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, -3Z de dezembro de 2005.
A Sua Senhoria, a Senhora,
Fernanda Alves de Oliveira

Procuradora da República
Rua Marquês de Paranaguá, 191 - Ed. Paranaguá - Centro, Ilhéus/BA
Fone: (73) 3231-6902
CEP: 45.660-000

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Uma equipe técnica deste Instituto realizou vistoria no período de 19 a 22 de julho de 2005
com objetivo de colher anseios junto às comunidades afetadas pela implantação da UHE
Itapebi, instalada no rio Jequitinhonha. Foram realizadas reuniões com representantes da
comunidade local com vistas a verificar demandas que têm sido encaminhadas ao IBAMA;

02) No dia 31 de outubro de 2005 foi realizada, neste Instituto, reunião entre técnicos do IBAMA
e representantes da comunidade local para se discutir sobre os anseios colhidos junto à
comunidade quando da vistoria realizada no periodo de 19 a 22 de julho de 2005;

03) No dia 15 de dezembro de 2005 foi realizada visita a um Projeto Tanque-Rede em
Linhares/ES, com a presença dos pescadores de Salto da Divisa/MG, para que os mesmos
pudessem conhecer os procedimentos de produção de pescados utilizando tanque-rede. Tal
medida tem como objetivo sinalizar a implantação de um projeto similar no reservatório da UHE
Itapebi à Associação de Pescadores do Município de Salto da Divisa, afetada pela implantação
da usina;

04) Este Instituto está trabalhando em um Parecer Técnico com andamento das condicionantes
bem como aos assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do empreendimento. Logo
que terminarmos, estaremos encaminhando a V. Sa.;

05) Segue o relatório da vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Coordena

Oficio Procuradoria da República 22 12 2005

ágata
ciamento Ambiental
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO DE VISTORIA

Local: Projeto de tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe localizado
na Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES.

Participantes:

Adriana Lemes - Antropóloga / IBAMA Sede / Licenciamento.

Isabela Cardoso - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Elenice Franco - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

José Ângelo Ramalho- Engenheiro de Pesca / COOPE.
Rideci Costa Farias - Engenheiro Civil / IBAMA Sede / Licenciamento.

Roberto Reis Sordi - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Benedito dos Santos Aguiar (presidente da Associação de Piscicultores do Guaxe).

Representantes dos Pesadores de Salto da Divisa (10 pessoas).

Período: 14 a 16 de dezembro de 2005.

Assunto: Relatório de Vistoria ao Projeto de tanques-rede da Associação de
Piscicultores do Guaxe, Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES, com vistas a
sinalizar a implantação de um projeto similar no lago da UHE Itapebi, no município de
Salto da Divisa/MG à Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, afetada pela
implantação do empreendimento.

Anexos: Lista de Presença e Relatório Fotográfico.

I- INTRODUÇÃO

Este relatório descreve as principais discussões colhidas quando da visita ao projeto
tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe com vistas a sinalizar a
implantação de um projeto similar no lago da UHE Itapebi, no município de Salto da
Divisa/MG à Associação de Pescadores, afetada pela implantação do
empreendimento.

Informa-se que este Instituto havia programado para mediar a apresentação do projeto
no dia 01/12/2005 aos pescadores de Salto da Divisa. Entretanto, em reunião dos
técnicos do IBAMA, acreditou-se que seria melhor, primeiramente, a realização de
visita a um projeto similar ao qual se pretende implantar no reservatório da UHE
Itapebi de forma a enriquecer os questionamentos durante a apresentação do projeto.

II - VISITA

01) 14/12/2005 - Viagem de Brasília/BA a Vitória/ES com posterior deslocamento,
terrestre, ao município de Linhares;

02) 15/12/2005 - Pela manhã, encontro com representantes de pescadores e
deslocamento terrestre à Associação de Piscicultores do Guaxe para apresentação
pelo sr. Benedito dos Santos Aguiar (presidente da Associação de Piscicultores) do
projeto desenvolvido naquela Associação. À tarde, deslocamento do município de
Linhares a Vitória, com pernoite neste município;

03) 16/12/2005 - Deslocamento aéreo de Vitória a Brasília.
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III - APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PISCICULTURA

A apresentação do projeto contou com a participação do sr. Benedito dos Santos
Aguiar (presidente da Associação de Piscicultores), técnicos do IBAMA e 10 (dez)
representantes da Associação de Pescadores de Salto da Divisa.

Inicialmente, os técnicos do IBAMA informaram o objetivo da visita e pediram para que
cada um dos presentes se apresentasse. Logo após isso, pediu-se ao sr. Benedito
para que fizesse a apresentação do projeto de piscicultura desenvolvido naquela
Associação.

O sr. Benedito fez uma apresentação geral do projeto com infra-estrutura existente e
em implantação, bem como problemas enfrentados, destacando-se os seguintes
pontos principais:

01) O projeto já existe há aproximadamente 06 (seis) anos e conta com 351 tanques-
rede, sendo 270 para engorda e 81 berçários;

02) Conta com financiamento do Banco do Nordeste no valor aproximado de R$
450.000,00;

03) Conta com 27 (vinte e sete) associados;

04) Está em implantação uma unidade de beneficiamento a fim de agregar valores ao
produto final;

05) O projeto é desenvolvido com:

a) 04 pessoas dedicadas ao manejo;

b) 02 tratadores (01 associado e 01 contratado);

c) 04 pessoas envolvidas na industrialização no pescado;

d) 02 pessoas na administração;

e) 01 representante de vendas.

06) 6 barcos, sendo dois motorizados e 04 sem motor. Dos quatro sem motor, dois são
utilizados para tratamento e dois para despesca;

07) Galpão de estocagem com 150 m2;

08) 07 freezers que deverão ser substituídos por uma câmara de espera e túnel de
congelamento que estão sendo construídos;

09) 01 câmara de estocagem de produto final, em implantação;

10) 01 silo de gelo com capacidade aproximada de 06 a 08 toneladas, em
implantação;

11) Salão de processamento, em implantação;

12) 01 Fossa filtro, em implantação;

13) Pretensão em adquirir um caminhão frigorífico para transporte e entrega;

14) Ponto de abate com aproximadamente 750 gramas, adquirida em média de 120
dias;

i) A alevinagem pode não ser vantajosa e que a aquisição de peixes juvenis é a mais
indicada;

j) Ainda não teve retorno financeiro direto em função dos empréstimos tomados no
Banco do Nordeste.
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Fez também algumas recomendações e/ou cuidados que devem ser tomados num
projeto de piscicultura, tais como:

01) Criação de um estatuto com vista a regular os direitos e deveres de cada um dos
envolvidos no projeto;

02) O controle de qualidade do produto;

03) A concorrência com os peixes oriundos do litoral;

04) Estratégias para comercialização, como a introdução de um sítio na Internet;

05) A importância da implementação do S. I. F (Serviço de Inspeção Federal);

06) Os contatos que devem ser feitos junto ao Ministério da Agricultura;

07) Planejamento da infra-estrutura que deve ser implantada;

08) Os cuidados com a contabilidade da Associação;

09) Relação com os associados;

10) Consultoria para verificação da qualidade da água;

11) A Divisão do trabalho;

12) Os critérios que devem ser tomados na escolha do tratador dos peixes.

Fls.: -/65"8

Proc.:ffi^jM
Rubr.:

Durante a apresentação do projeto foram surgindo diversos questionamentos, dentre
os quais, destacam-se:

01) O sr. Jorge (presidente da APSD) fez questionamentos sobre visão do mercado
externo;

02) O sr. Milton (APSD) fez questionamento quanto à qualidade da água. Disse que a
água do lago da UHE Itapebi tem se apresentado com grande quantidade de
sedimentos o que pode comprometer a criação de peixes no projeto a ser
desenvolvido. Falou que em média a água do lago fica 6 meses com aparência limpa e
6 meses com aparência barrenta, e que o período de transição é de outubro a março.
Entretanto que devido à correnteza há uma constante renovação da água do lago. Os
dois problemas principais colocados foram: Coloração e número de macrófitas que se
desenvolvem no lago.

IV - CONCLUSÕES e/ou RECOMENDAÇÕES

A visita teve ótimo aproveitamento. Foi concedido, a todos presentes, a oportunidade
de se manifestar e, na medida do possível, foram esclarecidas as dúvidas que
surgiram e acolhidas questões, reivindicações e sugestões apresentadas.

Para melhor andamento do processo, recomenda-se:

01) Agendar a apresentação do projeto à Associação de Pescadores de Salto da
Divisa, previamente marcada para o dia 18 de janeiro de 2006, com vistas a
sinalização dos direcionamentos seguintes quanto a implantação do projeto no lago da
UHE Itapebi;

02) Ficou definido que o presidente da APSD se reuniria com todos os associados a
fim de informar e repassar as impressões da vistoria realizada. Após isso
encaminharia ao IBAMA um documento informando sobre a devida reunião;

03) Encaminhar este relatório e seus anexos à UHE Itapebi, à APSD e à Associação
de Piscicultores do Guaxe.





Atenciosamente,

Adriana Lemi
Antropóloga / IBAMA Sede /"Licenciamento

Elenice Franco
Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento

Engen / Licenciamento

Fls.: iéSQ

Ptoc.:íMMí

Isabela Cardoso
Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento

José Ângelo Ramalho
Engenheiro de Pesca / IBAMA Sede / Coope

Roberto Reis Sordi
Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento

O-

"O-
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita ao Projeto Tanques-Rede (15 de dezembro de 2005) - Linhares/ES

/
Fls.: 46&C

m

Foto 1: Vista geral da área da Lagoa Juparanã.

Foto 3: Vista geral da área da Lagoa Juparanã com o projeto de
tanques-rede.

Foto 5: Sr. Benedito explicando sobre o projeto tanques-rede.

API6M

;iProc: W)
Rubr.

Foto 2: Vista da placa sobre o Projeto da Associação dos Piscicultores
do Guaxe.

Foto 4: Sr. Benedito explicando sobre o projeto tanques-rede.

Foto 6: Técnico do IBAMA falando sobre o projeto
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita ao Projeto Tanques-Rede (15 de dezembro de 2005) - Linhares/ESs.: f661

mProc

Rubr.:

Foto 7: Saída para visita ao projeto.
Foto 8: Visita à área do projeto na lagoa.

:?<:-, '.

Foto 9: Visita à área do projeto na lagoa.
Foto 10: Vista dos Tanques-rede.

P
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Visita ao Projeto Tanques-Rede (15 de dezembro de 2005) - Linhares/ES
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita ao Projeto Tanques-Rede (15 de dezembro de 2005) - Linhares/ES

Foto 25: Vista geral sobre o processo de filetagem. Foto 26: Vista geral da área de filitagem.
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DE : PREFEITURA MUN. S. DIUISA

Ofício n° 025

Assunto: faz comunicação

NO.DE FAX : 3337251lie + 02 MAY. 2012 04152AM PI

Salto da' Divisa, 02 de janeiro de 2006
i . V •

Prezado Senhor,

projeto S,^i%Ssr=t:,rVas;e que rrs de «*~ °queremcs é trabalhar. Apôs™nhecer^pZo Mfeita üt"' °T' P°iS' °que
pescadores onde.fol discutida a necessidart.rf°'fl°, a reun,â° com os 42
projeto, assim, estaremos adquS^afs «xoertêT»08 ™" Uma Vi8ita a°utroqualquer decisão. SexPenênaa. «so, antes de tomarmos

será dia tS^SX StSS""^Pe'° IBAMA ™^'«" Sal* * ««-
Esperamos que não seja alterada esta data.

Certos de que seremos atendidos, antecipamos agradecimentos]'
Atenciosamente.

fge Alexandre dos Santos

Presidente da PSD

Dr. André Naine

IBAMA

http://pescadoresdesaltodadivisa.zip.net: acesse pra ver os crime ambiental ctue
cometeram contra a natureza em nossa cidade
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DE : PREFEITURA/SALTO DA DIUISBHTG NO. DE FAX 03337251331 12 ENE. 2006 10I14AM P2
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DE : PREFEITURA/SALTO DA DIUISA-MG NO.DE FAX : 03337251331 12 ENE. 2006 10:15AM P3
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 008 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 13 de janeiro de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Conforme contato telefônico entre este Instituto, o Sr. Afrânio Gavião (UHE Itapebi) e o
representante da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa, mediaremos a apresentação
do projeto tanque-rede no dia 19/01/2006 (quinta-feira);

02) V. Sa. deverá providenciar local devidamente adequado (acesso, capacidade, ventilação,
segurança, etc.) para a apresentação do projeto e nos informar em tempo hábil, devendo-se
também informar à Associação de Pescadores de Salto da Divisa;

03) Temos preferência de que seja apresentado em PowerPoint, com linguagem simples e
objetiva, evitando-se termos técnicos, para entendimento do cidadão comum. Tal
apresentação deverá ter duração máxima de uma hora;

04 A apresentação deverá ser clara para que o público possa entender as conseqüências da
atividade, comparando as vantagens e desvantagens do projeto proposto;

05) Deverá estar presente um consultor especializado na área para que sejam respondidos os
questionamentos técnicos pertinentes;

05) A equipe do IBAMA se deslocará, em 18/01/2006, de Brasília/DF a Porto Seguro/BA, com
posterior deslocamento ao município de Eunápolis/BA para mediar a apresentação do projeto
no município de Salto da Divisa/MG com início as 09:00h do dia 19/01/2006.

Contamos com a participação de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Ofício Itapebi 07 12 2005

André Luiz l^nseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

FAX TRANSMITIDO EM:

AS£í_:Z&H
•PONSÁVEL:

FAXN9;
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 009 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 13 de janeiro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 -1497 Fax: (33) 3725 - 1180

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Contato telefônico, este Instituto programou para mediar a apresentação do projeto tanque-
rede no dia 19/01/2006 (quinta-feira);

02) Para a citada apresentação, gostaríamos que todos os associados, devidamente
cadastrados, fizessem-se presentes de forma a enriquecer os questionamentos durante a
apresentação do projeto;

03) O representante da UHE Itapebi entrará em contato com os senhores de forma a programar
hora e local da apresentação.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

André' Luizjronseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Ofício Ass Pescadores de Salto da Divisa 13 01 2006

£ MqÁ/wh

AÍJX---JSO-H
ESPONSÁVEL:
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 010 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 13 de janeiro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Eduardo Peixoto

Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG
Cep. 39.925-000
Fone/Fax: (33) 3725-1110

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Este Instituto programou para mediar a apresentação do projeto tanque-rede à Associação
dos Pescadores do Município de Salto da Divisa no dia 19/01/2006 (quinta-feira);

02) Na ocasião, faremos vistoria ao tratamento de esgoto citado no Oficio n° 197/2005 -
Gabinete do Prefeito de 14 de dezembro de 2005 (Prefeitura de Salto da Divisa/MG).

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Oficio Prefeitura Salto da Divisa 13 01 2006

uidré Luiz Fohseca Naime

'Coordenador de Licenciamento

FAX TRANSMITIDO EM:

ÀS^T_:^H
^SPONSÁVEL:

FAX NQ:
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

OFÍCIO N° 011 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Fls.:. Jdlb

Proc.:03^3/^
Rubr.;Ç&Zl

Brasília, 13 de janeiro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Benedito dos Santos Aguiar
Presidente da Associação dos Piscicultores do Guaxe
Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES
CEP. 29.900-000

Fone: (27) 9919-5522 Fax: (27) 3264-1090

Assunto: Visita ao projeto de tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe.

Prezado Senhor,

Em nome do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, gostaríamos de agradecer enormemente a acolhida aos
técnicos deste Instituto e de representantes da Associação dos Pescadores do
município de Salto da Divisa/MG quando da visita no dia 15/12/2005 ao projeto que a
Associação de Piscicultores vem desenvolvendo;

Aproveitamos também para parabenizá-lo pela excelente exposição que V. Sa. fez do
projeto.

Atenciosamente,

Naime

Coordenador de Licenciamento Ambient

C/C Para: UHE Itapebi; Prefeitura Municipal de Salto da Divisa; e Associação dos Pescadores de Salto da Divisa.
Ofício Guaxe 13 01 2006





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

MEMO N° 027 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 17 de janeiro de 2006.

De: André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

Para: Clemeson Pinheiro

Coordenador de Ordenamento Pesqueiro

Assunto: Convite para apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação dos
Pescadores de Salto da Divisa

Prezado Senhor,

Este Instituto vem conduzindo a possível implantação de um projeto tanque-rede no
reservatório da UHE Itapebi à Associação de Pescadores do município de Salto da
Divisa/MG.

O engenheiro Ângelo Ramalho, dessa Coordenação, vem prestando assistência aos
direcionamentos do projeto. Entretanto, em função de estar em vistoria, gostaríamos, se
possível, que V. Sa. designasse outro funcionário que tivesse conhecimentos sobre
implantação de projeto similar para representar o IBAMA na área de recursos
pesqueiros.

Programamos para sair na quarta-feira (18/01/2006), com trabalhos na quinta, no
município de Salto da Divisa/MG, e retorno na sexta-feira (20/01/2006).

Atenciosamente,

Indré Luiz Fjbnseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental

(^-eoeky^ &-

C:\Rideci Farias\IBAMA\Empreendimentos\UHE's\UHE ltapebi\Memorandos e Ofícios\Memo Coope 17 01 2006.doc^.
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LÊitapebi
¥ Grupo Neoenergia

Salvador, 03 de janeiro de 2006
ITP-IBA-001/06 ^CSBÍjfc^ C/06

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RbNo.. .VEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO291/02- Sismologia

Senhor Diretor:

% Yi

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da Licença de Operação n. °
291/02 expedida poreste Instituto em 12de dezembro de 2002.

Condicionante 2.23 Darcontinuidade a todos os programas aprovados no PBA, com emissão de
relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Monitoramento Sismológico da Usina
Hidrelétrica de Itapebi, encaminhamos em anexo o 17a Relatório de
Monitoramento, correspondente ao trimestre Agosto à Outubro de 2005."

Semmaispara o momento,

CARL(^
Diretor Presidente

Al

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - At. Sr. Sebastião Pires

j|\N 2SB6

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186 900 Salvador- Bahia S (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
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Salvador, 17 de janeiro de 2006
ITP-IBA-004/06

El. jéji

RMbf:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO £ QUALJDADE AMBIENTAL

At. Dr. André Luiz Fonsecn Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental

Assunto: Apresentação de Projeto de Tanque-rede

Prezado Senhor:

Conforme solicitado através do Ofício n.° O0e-ENE/2006-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA,
informamos que a apresentação do Projeto de Tanque-rede, agendada para o próximo
dia 19/01/2006, será realizada às 10:00h no Tropical Esporte Clube, sito è Praça Cel.
Orozimbo Peixoto, 426, Centro, Salto da Divisa, Minas Gerais.

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

í

• *

C/C: Associação dm Pmcêdons cte Salto ás Dfvisa.

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41 186.900 Salvador - Bahia • (071) 3370-5367 Fe* (071 i 3370-5424"
CNPJ -02 397 080/0001-96
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Prezado Senhor
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

GERÊNCIA EXECUTIVA II DE EUNÁPGUS - IBAMA/BA
FONE: (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281^1526

PLANO DE TRABALHO

Projeto: Prospecção Pesqueira Direcionada à Ictiofauna do
Rio Jequitinhonha, entre os Municípios de Itapebi e
Belmonte - Bahia/Brasil

Maria do Carmo Ferrão Santos 1

Enilson Cabral1

Cleide Maria Guirro2

I - Introdução

O Brasil possui ao longo do seu litoral, três conjuntos de bacias
hidrográficas secundárias denominadas Bacias do Atlântico sul, as quais
encontram-se divididas em três trechos: Atlântico Norte-Nordeste,
Atlântico Leste e Atlântico Sudeste. As bacias hidrográficas que os
compõem não possuem ligação entre si e cada rio principal tem a sua
própria vertente. Elas foram agrupadas pela sua localização geográfica
ao longo do litoral.

No presente estudo, a área a ser trabalhada está inserida na bacia
do atlântico Leste, formada pelo agrupamento das bacias dos rios
Paraíba do Sul, Doce, Jequitinhonha, Pardo, Contas e Paraguaçu.

O Jequitinhonha com 920 km de extensão , é um rio Federal, que
nasce nas serras do Espinhaço, ao sul da cidade de Diamantina, no
estado de Minas Gerais a uma altitude aproximada de 1200 m. Deságua
no Oceano Atlântico, na costa litorânea do município de Belmonte,
estado da Bahia. Os outros municípios baianos que estão incluídos
nesta bacia são Itapebi e Itagimirim.

A Bacia do Jequitinhonha possui cerca de 70.315 km2, com 94% de
sua área situada em uma das regiões mais secas de Minas Gerais, com
precipitação média anual de 600 mm, os restantes - 6,0% - situam-se
na faixa litorânea da Bahia ( Gonçalves, 1997). De acordo com este
mesmo autor, a importância sócio-econômica e ambiental do rio em

1 -Analista ambiental do CEPENE/lbama

2 - Analista ambiental./ Gerex II de Eunápolis/BA
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estudo é bastante elevada, por apresentar em toda a sua área de
influência, um quantitativo populacional que ultrapassa 1.000.000 de
habitantes.

Na divisão entre Minas Gerais e Bahia ( a 8 km a montante da
cidade de Itapebi), existe a Hidrelétrica de Itapebi - Usina Juscelino
Kubitschek.

Histórico de Irapé - 1963 - Levantamento do potencial do Rio
Jequitinhonha; 1984 - Revisão dos dados; 1998 - A CEMIG ganha a
licitação de concessão de implantação realizada pela Aneel; 2002 —
desvio do Rio Jequitinhonha e construção da barragem.

Segundo Santos (2004), a navegação por este rio já foi importante,
principalmente na circulação mercantil, a qual encontra-se quase extinta,
devido ao rebaixamento das águas, oriundo do empreendimento e de
outros fatores ambientais.

De acordo com Gonçalves ( 1997), todo o leito do Jequitinhonha
mostra assoreamento extensivo. A desembocadura na cidade de

Belmonte acha-se intensamente assoreada em função do aporte de
material carreado do alto e médio cursos, comprometendo as atividades
de navegação nos canais que dão acesso à cidade vizinha de
Canavieiras (Bahia).

De acordo com Dantas (1999), Belmonte é conhecida como a "
capital do guaiamum", porque as cheias do Jequitinhonha carregam
argila para os solos avermelhados das margens do rio.

A cidade de Belmonte fica na margem direita, próxima da foz ; ao
longo do leito existem ilhas fluviais como Inguaíra, França, Coroa
Grande e Ilha do Meio, já na foz. O rio Passuí é o elo de ligação entre os
rios Jequitinhonha , em Belmonte e o Pardo, em Canavieiras (
Dantas, 1999).

O acesso à cidade ocorre por rodovia por Santa Cruz Cabrália, que
após atravessar numa balsa o rio João de Tiba, até o atracadouro de
Santo André, percorre mais 51 km pela rodovia BA 0001, até Belmonte.

O Banco Royal Charlote é um terraço submarino que fica cerca de 40
milhas da foz do rio Jequitinhonha, considerado entre os 20 melhores
pesqueiros do mundo.
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II - Objetivo Geral
Inventariar as espécies nativas da ictiofauna de valor comercial no

Jequitinhonha, monitorando a ocorrência de espécie exótica de peixe (
pintado), entre Itapebi e a foz do rio , em Belmonte.

III - Justificativa

No município de Belmonte, o rio Jequitinhonha é considerado muito
importante para produção de peixe, onde se destaca o Robalo ( ou
Camurim), de considerável valor comercial. Desta atividade pesqueira
vivem, direta ou indiretamente, milhares de pessoas.

Recentemente, um problema tem sido motivo de constante
preocupação por parte do município, é com relação à introdução do
peixe pintado, possivelmente o Surubim - Pseudoplatystoma coruscans
( Agassiz 1829), considerado exótico, segundo a comunidade local. Tal
fato tem gerado elevada preocupação,. Os munícipes reclamam que o
Pintado é carnívoro e irá se alimentar dos alevinos do Robalo. Alegam
que após a construção da hidrelétrica de Itapebi, ocorreu sensível
redução do Robalo e elevação na quantidade de Pintado.

Diante do conflito atualmente existente, inclusive envolvendo vários
setores da comunidade, é que será executado este Projeto, como forma
de elucidar o problema .

III - Metodologia

Coleta de dados: serão realizadas pescarias experimentais ao longo
do rio Jequitinhonha nas proximidades do município de Belmonte em
áreas a serem definidas após entrevistas com pescadores da região.
Será realizado um cadastro das artes de pesca utilizadas na região, no
intuito de publicar um catálogo com os planos destas artes.
Os petrechos a serem utilizados nos experimentos são:

- Espinhei de fundo;
- Rede de emalhar de fundo;
- Rede de emalhar de profundidade;
- Rede de arrasto;
- Armadilhas;
- Linha de mão.
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Estes petrechos visam capturar não só peixes, mas!—I
crustáceos e moluscos.

O dimensionamento e configuração dos petrechos para as operações
de pesca serão definidos após análise das entrevistas e observações in
loco do relevo das áreas de pesca.

Será utilizada uma ecossonda para auxiliar na identificação das
características do fundo quando do lançamento dos petrechos. Para
determinar as coordenadas geográficas das áreas de pesca será
utilizado o GPS.

Procurar-se-á explorar os mais diversos biótipos do rio, como
corredeiras, remansos, margens, etc, visando uma maior diversidade
de espécies capturadas.

A captura será separada de acordo com as características de
cada petrecho, onde os indivíduos serão medidos e pesados, sendo
armazenada uma amostra de cada espécie para posterior
identificação.

Serão tiradas fotos, com emprego de uma máquina fotográfica
digital, de cada espécie para elaboração de um catálogo das
espécies capturadas.

Por meio de análise do conteúdo estomacal, será verificado se a
espécie se alimenta de alevinos de Robalo.

Ao longo de vários trechos e especialmente na foz, será medida a
salinidade da água, para posterior análise do desenvolvimento de
alevinos conforme a variação da salinidade.

IV - Período proposto : Fevereiro a dezembro de 2006.
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V - Planilha de custos do Projeto
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Material R$
* Equipe técnica 14.400,00
Combustível ( caminhão que transportará material
de pesca, barco inflável e motor - PE à BA, barco e
carro de apoio)

2.000,00

Aluguel de carro de apoio 600,00
Estadia da equipe técnica 1.800,00
Diversos ( material de expediente, pesca.laboratório,
informática, manutenção do barco, pagamento de
pescadores da comunidade, manutenção da lancha
e caminhão, etc)

3.200,00

Salinômetro 1000,00
TOTAL 23.000,00

* Equipe técnica . Despesas com técnicos, auxiliares e consultoria (
para análise do conteúdo estomacal, aplicação de análise estatística
com programas especiais, etc); deslocamento ( terrestre e aéreo da
equipe de trabalho); coleta de material biológico; amostragem
biológica; entrevista sócio-ambiental com aplicação de questionário
específico; identificação sistemática das espécies; digitação dos
dados; análise dos dados; preparação de material para apresentação
dos dados e publicação de trabalho científico.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO DE VISTORIA

Local: Município de Salto da Divisa/MG com vistas a mediar a apresentação do projeto
tanque-rede à Associação dos Pescadores do Município de Salto da Divisa, afetada
pela implantação da UHE Itapebi, e vistoria ao tratamento de esgoto citado no Oficio n°
197/2005 - Gabinete do Prefeito de 14 de dezembro de 2005 (Prefeitura de Salto da
Divisa/MG).

Participantes:

Adriana Lemes - Antopóloga / IBAMA Sede / Licenciamento.
Cleide Maria Guirro - Gerex II / IBAMA / Eunápolis/BA.
Rideci Costa Farias - Engenheiro Civil / IBAMA Sede / Licenciamento.

Roberto Reis Sordi - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Rogério Inácio de Carvalho - Zootecnista / Coope / IBAMA / Aquicultura.

Período: 18 a 20 de janeiro de 2005.

Assunto: Relatório de Vistoria ao município de Salto da Divisa/MG com vistas a mediar
a apresentação do projeto tanque-rede à Associação dos Pescadores, afetada pela
implantação da UHE Itapebi, e vistoria ao tratamento de esgoto citado no Oficio n°
197/2005 - Gabinete do Prefeito de 14 de dezembro de 2005 (Prefeitura de Salto da
Divisa/MG).

Anexo: Relatório Fotográfico.

I- INTRODUÇÃO

Este relatório descreve os principais acontecimentos quando da visita ao município de
Salto da Divisa/MG com vistas a mediar a apresentação do projeto tanque-rede à
Associação dos Pescadores do Município, afetada pela implantação da UHE Itapebi, e
vistoria ao tratamento de esgoto citado no Oficio n° 197/2005 - Gabinete do Prefeito
de 14 de dezembro de 2005 (Prefeitura de Salto da Divisa/MG).

II - HISTÓRICO

Para melhor entendimento do processo, apresenta-se a seguir um breve histórico,
especialmente, relativo aos pescadores de Salto da Divisa:

15/06/2005 - A Associação de Pescadores de Salto da Divisa (APSD) encaminhou
documento solicitando o andamento de soluções a respeito dos pescadores afetados
pela implantação da UHE Itapebi.

28/06/2005 - Realizada reunião entre técnicos do Ibama e empreendedor. Nessa
reunião foi solicitado ao empreendedor que encaminhasse projeto específico para
produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi com vistas a atender
demanda da APSD.
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19 a 22/07/2005 - Vistoria à UHE Itapebi instalada no rio Jequitinhonha/BA e suas áreas
de influência, visando atender demandas junto às comunidades afetadas pela
implantação do empreendimento, especialmente nos municípios de Salto da Divisa/MG
e Belmonte/BA.

A reunião, em Salto da Divisa, contou entre outros, com a participação de
representantes do poder público municipal, do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos
Humanos, dos pescadores, lavadeiras, extratores de pedra, extratores de areia e
pedreiros, bem como, representantes do IBAMA/Sede e Gerência Executiva do Ibama
em Eunápolis/BA. Nessa reunião, os técnicos do Ibama colheram diversos anseios da
comunidade local, conforme consta no Relatório de Vistoria em Anexo.

23/09/2005 - Reunião no IBAMA em que o empreendedor apresentou projeto para
produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi. O projeto proposto
pelo empreendedor foi o desenvolvimento de tanques-redes no reservatório.

31/10/2005 - Reunião no IBAMA com a presença de dois Deputados Federais
(Leonardo Monteiro e Ademir Camilo), Prefeito Municipal de Salto da Divisa (José
Eduardo Peixoto), Jorge Aguilar (assessor do Prefeito), Jorge Alexandre (presidente da
APSD) e de técnicos do IBAMA.

Nessa reunião, conforme ata em anexo, o técnico do Ibama opinou que quanto à
possibilidade do tanque-rede, acreditaria que primeiramente deveria ser aprovado pela
comunidade de pescadores, principalmente pela readequação profissional pela qual os
pescadores passariam, visto se tratar de uma nova atividade, ficando definido que:

a) A empresa (UHE Itapebi) deveria expor, no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco dias), o projeto e alternativas aos pescadores com todas suas implicações,
positivas e negativas, com vistas a verificar a sua aceitação pela comunidade;

b) O IBAMA deveria estar presente e coordenar a apresentação e os devidos
questionamentos levantados pela comunidade.

Quanto aos demais questionamentos o IBAMA trabalharia em um Parecer Técnico com
vistas a averiguar os questionamentos levantados durante a reunião.

A partir dessa reunião, conforme prazo previsto, 45 dias, o Ibama programou a
mediação da apresentação do projeto para o dia 01/12/2005, conforme consta no Ofício
n° 380/2005-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, encaminhado à UHE Itapebi. Entretanto, no
dia 29/11/2005 os técnicos do Ibama se reuniram e concluíram que seria melhor,
primeiramente, visitar um projeto similar ao qual se pretende implantar no reservatório
da UHE Itapebi, envolvendo a APSD, de forma a enriquecer os questionamentos
durante a apresentação do projeto.

Dessa forma, entrou-se em contato telefônico com o sr. Jorge Alexandre, presidente da
APSD, de forma que no o dia 06/12/2005 a APSD encaminhou ao Ibama, conforme
carta em anexo, expondo seus anseios quanto à visita e também pedindo data para a
mediação do projeto.

No dia 07/12/2005 foi encaminhando Ofício n° 403/2005-
ENE/COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA ao sr. Jorge Alexandre dos Santos informando da
visita ao projeto em Linhares/ES, bem como a data de 18/01/2006 para mediar a
apresentação do projeto no município de Salto da Divisa/MG.
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No dia 12/12/2005, o sr. Jorge encaminhou Ofício n° 005/2005 dizendo que estavam de
pleno acordo com o mencionado no Ofício 403/2005.

14/12/2005 - O prefeito municipal de Salto da Divisa, sr. José Eduardo Peixoto,
encaminhou Ofício n° 197/2005 solicitando vistoria ao lançamento de esgoto daquela
cidade.

15/12/2005 - Visita ao Projeto tanques-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe
localizado na Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES.

Nessa visita, conforme Relatório de Vistoria em anexo, ficou definido, entre outros
pontos, que o presidente da APSD se reuniria com todos os associados a fim de
informar e repassar as impressões da vistoria realizada. Após isso encaminharia ao
IBAMA um documento informando sobre a devida reunião.

02/01/2005 - A APSD encaminhou Ofício n° 025 informando que gostaram da visita e
lembrando também a data de 18 de janeiro para apresentação do projeto. Informaram
também que se reuniram, conforme definido quando da visita em Linhares,
encaminhando a ata da reunião ao Ibama.

13/01/2006 - Encaminhado Ofício n° 009-ENE/2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA,
em anexo, ao sr. Jorge Alexandre informando da apresentação do projeto no dia
19/01/2006.

13/01/2006 - Encaminhado Ofício n° 010 - ENE/2006-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, em
anexo, ao sr. José Eduardo Peixoto, prefeito de Salto da Divisa, dos objetivos da ida
dos técnicos do Ibama naquele município que era mediar a apresentação do projeto
tanque-rede e vistoria ao tratamento de esgoto citado no Ofício n° 197/2005-Gabinete
do Prefeito de 14/12/2005.

Quanto aos Ofícios encaminhados, informa-se que em nenhum momento, até o instante
previsto para apresentação do projeto tanque-rede, houve questionamentos a respeito
dos objetivos exarados nesses Ofícios, isto é, apresentação do projeto tanque-rede e
vistoria ao lançamento de esgoto do município.

- VISTORIA

Ao chegarmos no dia 19/01/2006, no Centro Comunitário São Sebastião, conforme
programação, aglomeravam-se muitas pessoas, não sabemos precisar, certamente
mais de 100 (cem) pessoas;

Ao adentrarmos ao local da reunião, cumprimentamos aos presentes e solicitamos ao
sr. Jorge Alexandre, presidente da ASPD, para que procedêssemos à organização para
a devida apresentação do projeto tanque-rede à APSD;

Ele nos informou que naquela ocasião seria discutida não apenas o projeto tanque-
rede, mas todas as questões relativas a lavadeiras, extratores de pedra, extratores de
areia, etc, segundo ele, conforme havia sido definido na reunião do dia 31/10/2005;

Nesse momento, adentrou ao recinto o sr. Jorge Aguilar, acompanhado do prefeito
municipal, sr. José Eduardo Peixoto, dizendo que em contato telefônico, havia acertado
com o Coordenador André Naime, que naquela ocasião o Ibama já levaria todas as
questões devidamente discutidas em Parecer Técnico e que também isso era uma das
decisões tomada quando da reunião realizada no dia 31/10/2005. O prefeito municipal
também ponderou de que havia compromisso do Ibama em apresentar, naquela
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ocasião, o Parecer Técnico com a solução dos problemas apresentados na reunião do
dia 31/10/2005.

Dessa forma, solicitamos aos representantes de todas as categorias para que se
fizessem presente para que pudéssemos ler item por item da ata da reunião realizada
em Brasília no dia 31/10/2005. Dessa forma fizemos, explicando ponto a ponto.

Após a leitura pedimos para que apontassem onde estava escrito que os técnicos do
Ibama apresentariam naquele dia Parecer Técnico com a solução de todos os
problemas. Entretanto, informamos que não havia empecilho em informar o andamento
de tais questões.

Pedimos também que apontassem o descumprimento de algum acordo entre o Ibama e
a Associação de Pescadores ou o descumprimento da ata do dia 31/10/05. Nenhuma
das duas perguntas foi respondida com clareza e objetividade. Alegaram
descumprimento do prazo para solução das reivindicações de todas as categorias, no
entanto este prazo não está definido em data específica.

Após longa discussão, o sr. Jorge Alexandre, o sr. Jorge Aguilar, o prefeito municipal,
com o apoio das categorias ali presentes, optaram pela suspensão da reunião, uma vez
que a reunião só atenderia aos pescadores.

Com a opção de suspensão da apresentação, partimos então para a visita ao
lançamento de esgotos do município no lago da UHE, conforme solicitação da
prefeitura. Nessa vistoria, verificou-se que o esgoto do município, naquela ocasião,
estava sendo lançado sem nenhum tratamento. Portanto, deve-se entrar em contato
com a UHE Itapebi, de forma a providenciar o reparo e a reativação até um
posicionamento do Ibama o mais breve possível.

Aproveitou-se também, conforme solicitação da comunidade, para visitar a lavanderia
construída pela UHE Itapebi e também da balsa utilizada para travessia de pessoas e
animais no lago da UHE Itapebi no município de Salto da Divisa. Informa-se que esse
assuntos serão tratados na emissão do Parecer Técnico, conforme Ata da reunião de
31/10/2005).

Observação: Informamos que, conforme Ata da reunião de 31/10/2005, o Ibama está
trabalhando num Parecer Técnico com vistas às análises dos questionamentos
levantados quando da vistoria de 19 a 22/07/2005, da reunião de 31/10/2005 e demais
demandas encaminhadas ao Ibama.

IV - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

01) Recomenda-se que a APSD cumpra a programação agendada para o bom
andamento do projeto tanque-rede, pois o ocorrido, pode atrasar em muito em
função, principalmente, das demandas que temos neste Instituto;

02) Recomenda-se que o sr. Jorge Aguilar apresente documentação informando sobre
legitimidade para representar quanto aos anseios da comunidade local;

03) A afirmação feita pelo sr. Jorge Aguilar, de que o Coordenador de Licenciamento
Ambiental do Ibama, sr. André Naime, assumiu compromisso de que todas as
questões discutidas na reunião de 31/10/2005 seriam apresentadas durante a
vistoria a Salto da Divisa, não procede. O que lhe foi informado é que os técnicos
do Ibama e o empreendedor estariam para a apresentação do projeto tanque-rede
e para a visita ao lançamento de esgoto do município;

$-.
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04) Recomenda-se aos envolvidos que fiquem mais a par da ata da reunião de
31/10/2005 para que sejam feitas afirmações condizentes com o conteúdo da Ata;

05) Que o Ibama tome as devidas providências, pois o Órgão disponibilizou técnicos,
passagens aéreas, diárias, etc;

06) Que seja marcada uma nova data com vistas à apresentação do projeto, pois com a
quantidade de recursos previstos para serem aplicados, deve haver um
comprometimento de todos os pescadores para que não haja dúvidas de que todos
foram informados sobre o desenvolvimento, evitando que posteriormente surjam
alegações de não conhecimento do projeto e das atividades a serem
desenvolvidas;

07) O Ibama está trabalhando no Parecer Técnico que abordará está e outras questões,
conforme definida na reunião do dia 31/10/2005.

Atenciosamente,

..:.<• ....

Adriana Lemes

Antopóloga / IBAMASede / Licenciamento.

1
-

Engenheiro Ci nciamento

Rogério Inácio de Carvalho
Zootecnista / Coope / IBAMA / Aquicultura.

0K>>/wO-o

Cleide Maria Guirro

Gerex II / Eunápolis/BA / IBAMA.

Roberto Reis Sordi

Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

3,t-úi-ofr
André Luizi i Naime

i»mentoW'"b'ent3Í
C00tócGUcSuQ/l&H*
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Visita ao município de Salto da Divisa / MG (19 de janeiro de 2006)

Foto 1: Vista de um dos pontos de lançamento de esgoto no lagoda
UHE Itapebi.

Foto 3: Vista aproximada da Foto 1.

Foto 2: Vista aproximada da Foto 1.

Rubr•-M-,

Foto 4: Vista do pátio de comando das bombas de esgotamento

•

Foto 5: Quadro de comando das bombas de esgotamento. Foto 6: Vista do local das bombas.

•f
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita ao município de Salto da Divisa / MG (19 de janeiro de 2006)
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Foto 7: Bomba abandonada no pátio.

Foto 9: Área próxima ao lançamento do esgoto.

Foto 8: Ponto de lançamento de esgoto no lago da UHE Itapebi.

Foto 10: Lavanderia construída (total de duas) pela UHE Itapebi.
Encontra-se abandonada sob alegação de que o espaço é bastante

pequeno.

/
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita ao município de Salto da Divisa / MG (19 de janeiro de 2006)
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Foto 13: : Lavanderia construída pela UHE Itapebi. Encontra-se
abandonada sob alegação de que o espaço é bastante pequeno.

Foto 15: Balsa utilizada na travessia do lago da UHE Itapebi no
município de Salto da Divisa. O balseiro fez solicitação para receber

uma balsa em melhores condições para travessia.

Foto 14: Balsa utilizada na travessia do lago da UHE Itapebi no
município de Salto da Divisa.

Foto 16: Balsa utilizada na travessia do lago da UHE Itapebi no
municípiode Salto da Divisa. O balseiro fez solicitação para receber

uma balsa em melhores condições para travessia.





LÍitapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 09 de janeiro de 2006
ITP-IBA-003/06

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 509
DATA.-^/^Z/og
RECEBIDO:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE b
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

uuo i\i_^w.._

At: Dr. Hélio dos Santos Pereira

Secretário Executivo da Câmara de Compensação - DIRAF

Assunto: REBIO Mata Escura - 3o Relatório de Execução Financeira

Prezado Senhor:

Rubr. £gfr.

Em atendimento ao item "rf da Cláusula Segunda do TERMO DE ACORDO

firmado em 21 de novembro de 2002 entre a Itapebi Geração de Energia S/A,

Dr. Mário de Lacerda Werneck Neto e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com a interveniência do

Ministério Público Federal de Minas Gerais para a implantação da Reserva

Biológica de Mata Escura-MG, encaminhamos em anexo o 3o Relatório de

Execução Financeira.

O relatório abrange o período de julho a dezembro de 2005, registrando-se, no

entanto, que não ocorreram desembolsos no período.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente

Carlos Mulas Orosa

Diretor-Presidente

O

;.. $*>
*-

Anexo: 3° Relatório de Execução Financeira do Termo de Acordo Para a Implantação da Reserva Biológica de Mata
y. Escura-MG.
^É^ C/c. Diretoria de Licenciamento eQualidade Ambiental. At: Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior.

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424
CNPJ - 02.397.080/0001-96
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ÍM$'C CARTÓRIO DE NOTAS DF, SALTO DA DIVISA • MC
<P

REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL
UvroÍW21 ^::

Estado de Minas Gerais
Município de Salto da Divisa

Rogério Araújo Santos
Tabelião

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ a
iüífi, na forma abaixo:

SAIBAM os que este Público Instrumento de Procuração bastante virem que, no ano do
Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil ccinco ( 2.005 ), aos cinco (OS )dias do Mês
de Janeiro, nesta cidade de Salto da Divisa, Comarca de Jacinto. Estado de Minas Gerais em
l^rií^^F^^A^IíTentid0t compareceu como Outorgam* aprefeituraWfflp-MWTOM Qlfflá -Jtffi. CNPJ N" 18.347.401/0001-88, com sede á Av'
Alziton Peixoto N 72, carra-o, nesta cidade, neste ato esta sendo representada pelo seu Prefeito
SS9& lP n SE S?Ü^RD0 PE,X0T0' hraSÍ,CÍr°' F"*1- I*"** «MU e
Sn u<â»ZT?pViUf^,'mm cidade' porladür da Cartcira do '**»** N" m-üra^Hfil, Vf P,F N"316-700-166 ' 68' reconhecido como próprio de mim Escrevente
SSEr SJcSC SLÍS R PL"* CSte Púb,iC0 lnstrume""> nomeavo econstituía seu bastanteE32S; /^jS?*™ *à?Mm m áSMM, brasileiro, casado, funcionário público,
res dente e domiciliado àRua Carangola, N». 670, eptf» 102 - Bairro Santo antônio, na cidade de
w JfíSSÍÍc" rS* P°rtad0r da Carteira de "entidade N\ MG-I.314.352 -SSP/MG cdo CPF
rL«»« mÍ> " Tr Q.qUCm COnfere amplos P°deres Pflra representar o Município de Salto daDiv sa-MQ. perante todos os Ministérios da República. Autarquias eFundações da Administração
direta c indireta na área Federal, e cm todas as Secretarias de Estado do Estado de Minas Gerais
todas as Autarquias e Fundações da Administração na área Estadual, com poderes para assinar'
termos de convênio entre o município, os ministérios, as autarquias c fundações e as secretarias
podendo odito procurador assinar aditivos edemais anexos que arotina interna oexigirem, etudo
mais fazer cassinar para desempenho deste mandato, junto atodos os órgãos já mencionados acima,
oque dará por bom, firme cvalioso. Rde como assim disse do que dou fé. eme foi dito epediu que
ÍZLSLTT1? ^ !hfi "' accit0Llcassina- Ficando dispensadas as tesLunhasmstrumentanas do ato, de acordo com a Lei N° 6.952 de 06 / II / 1981 Bu
Rogam Araújo Santos Escrevente Juramentado, que oescrevi, conferi, digitei, subscrevi, assino c
ftiSt),

Comarca de Jacinto
Distrito de Salto da Divisa

ç&Wto^v

IQIIS

Salto da Divisa - MG, 05 de Janeiro de 2.005.

da verdade.f, JAN.

•xf imPiSâã
•Yj, jIlHAMOllMin <

Outorgnnte:

tHtfii-i-HÍr.
i ^ .\M".*.'.i'0 raújo Santos/-Escreveiítc

íMJ^LJosé Eduardo Peixoto - Prefeito Municipal
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Salto da Divisa, 07 de Fevereiro de 2006

Oficio n°: 001/2006

Associação dos Pescadores de Salto da Divisa-Me
Assunto: solicitação faz

Viemos por meio deste solicitar da V.Sr \ oresultado da reunião que
aconteceu (19/12/2006) com os pescadores eas outras categorias atingidas em Salto da
Divisa- Mg ,sendo que areunião já aconteceu a21 dias eoIBAMA não deu um resultado
certo ,eesperamos resolver todos estes problemas que está ocorrendo nestas associações
deste município.

Ciente que seremos atendidos, agradecemos deste já.

GE ALEXANDRE DOSSANTOS
PRESIDENTE

Ilustríssimo Senhor
Dr. André Luiz Fonseca Naimer
MD Coordenador de Licenciamento do Setor de Energia Elétrica,
Nuclear e Dutos do IBAMA
Brasília - DF





itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 19 de janeiro de 2006
ITP-IBA-007/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 1.058

DATA: 30/01/06
RECEBIDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n.° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o 2o
Relatório Semestral de Manutenção de Cercas na Fazenda Monte
Gordo Margem Direita do Rio Jequitinhonha, que faz parte da Área
de Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atencioj

Carlos Mulas

Diretor Presidente

30 JflN 2006

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - AL Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos,300 - Narandiba CEP41.186.900 Salvador - Bahia S (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Coord. de Lkei
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 19 de Janeiro de 2006
ITP-IBA-006/06

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA
N°: 1.057

DATA:3^/^//o6
RECEBIDO:

Fia A)0L
Vx*.0òVà/<9Y
Rubr. jfl^_

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetaçâo

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n."291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens, encaminhamos em anexo o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio realizado nas
Fazendas Monte Gordo - Parte "A" e Marimbondo, que fazem parte
da Área de Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

n Mhí
2006

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - AL Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos, 300 - NarandibaCEP 41 186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071)370-5424
CNPJ -02 397.080/0001-96
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André Lu/z Fcfogfica-inime
Coord. de Licenffsfiriento Airpental
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Grupo Neoenergia
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FOLHA DE TRANSMISSÁD DE FAX

destinMriõ/empresaT """"
IBAMA/DF

nurürl " " """ ~~ —
.61.3316-1290/-3aac- 0UÜC
remetente" " " " ' —
Cassiano Silva

TOTAL DEPÃGINÀS INCLÜÍNDOEsfÃ:"Ó2

COMENTÁRIOS:

Prezados Senhores,

iffERESSADO:
Dr. ANDRÉ LUIZ FONSECA NAIME
DATA;

06/02/2006
ÇLCONTATO:
f1)3370-5767

f

ic oi

3 ,

n?xíar!üLrÍ2m0$ Sm aneX° Para conneciment° deste Instituto a correspondência ITP-
DIV-009/06.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Souza da Silva
o de Energia S/A

. \.:. . ..
.':. : !
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LMitapebi
¥ Grupo Neotnergiê

Salvador, 03 de fevereiro de 2006

ITP-DÍV-009/06

IGE

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA

At. Sr. Jorge Alexandre doe Santos
Presidente

Assunto: Monitoramento do Estoque Pesqueiro

Senhor Presidente:

PAGE 02

Proc. Q3Ü/2
Rubr. _J^g

W4- 1

Informamos que entre os dias 12 e 15 de fevereiro de 2006 será realizada a 13*.

Campanha de Acompanhamento dos Estoques Pesqueiros da UHE Itapebi,

conforme programação adiante apresentada:

W Horário

12/02/06 12:00
13/02/06

14/02/06

07:00

15/02/06 07:00

Atividade

Colocaoao da radas
Retirada das rodas a blometrii
Colocação da rodo»
Retirada das rada» abtornetrty

Observação
Encontro na UHE Itapebi
Encontro na UHE Wapebi
Encontroem Salto da DMsa
Encontro em Salto da DMsa

Informamos ainda que o valor correspondente à ajuda de custo para o

acompanhamento dos trabalhos será depositado na conta corrente da

Associação até o próximo dia 10/02/2006.

Atenciosamente,

Carlos Mulas Orova

Presidente

C/c.; IBAUA/DF - At: Dr. André Luiz Fonmeca Naln»

fTAPE3" GKRÃÇXÕ DÇ ENBWK SM -Av'. Edpnl S*l*»"55rj-~& S& díCMbl »M,l' «J* • f*inó«
CEP 41 Mm fo* (71) 3J7MJ87 -FMC (71) 3370-S434

CNPJ-0Z.3a7.0aMOOU-

Sfwrti-R*
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SERVIÇO PUBLICOFEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

OFÍCIO N° 21. /2006 - CGLIC/DILIQ/IBAMA

Rubr. _J^-

Brasília, &\ de fevereiro de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor
ALMIR GOMES LIMA

Líder do Bloco Parlamentar de Salto da Divisa

Câmara Municipal de Salto da Divisa/MG
Rua da Bahia, 369 - Centro
39.925-000 - Salto da Divisa/MG

Fone/Fax: (33) 3725.1151

Assunto:

Senhor Vereador,

1. Reportamo-nos ao Ofício n° 106/2005, protocolado neste Instituto em

06 de dezembro de 2005, através do qual foi solicitada cópia do Protocolo

assinado entre o IBAMA e a empresa Itapebi Geração de Energia S/A, quando da
construção da barragem da Usina Hidrelétrica Itapebi, no rio Jequitinhonha.

2. Encaminhamos anexada uma cópia da Licença de Instalação da Usina
Hidrelétrica Itapebi e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento ambiental do referido empreendimento.

Luiz FelippiBsr\i

Diretor de Licenciamento à Qtíálid

SCENTrecho 2 - Ed. Sede- CEP 70.818-900- Brasília/Df- Tel (316-1293)



EM BRANCO



Bl,"38£3886 15:29 3765424

LI itapebi
f Grupo Nêoenergia

IGE

FOLHA DE TRANSMISSÃO DE FAX

IíESTINATARlO/EMPRESA:

l'A* N':
(6<)<3ãQ5-036(j

ItEMETENTE: _

JP£~ AFrtASio GAVIÃO
JtEF.:

W PAGINAS:

COMENTÁRIOS:

INTERESSADO:

DATA:
so/o/jfop

TEL.CONTATO:

CC:

D URGENTE

Av Edgar Santos. 300-Nirandit». CEP A\ 186 .900 SjUvkJw BahiaTcl 71-370-5367 Fax; 71-370-542*
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f Grupo Neoenergia

Ryfcr

Salvador, 30 de janeiro de 2006
ITP-IBA-008/05

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto Avarias - Casas Rachadas em Salto da Divisa

Senhor Diretor:

Durante reunião realizada no dia 31 de outubro de 2005 com técnicos deste
Instituto e representantes dos poderes constituídos de Salto da Divisa, Minas
Gerais, foi solicitado um posicionamento da itapebi quanto às avarias em
edificações da cidade, num prazo de noventa (90) dias.

Informamos que a Itapebi já recebeu da Universidade de Brasília o relatório técnico
consubstanciado, desde o dia 27 deste, só que em via magnética. O documento
impresso, ainda no decorrer desta semana, será encaminhado a este Instituto

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

^yU/zu/áfc^

í
aflos Mulas
Iretor Presic

F;tfg«r Santos; -j:) 'Jarandiba 01 -' <•; ;S6ií3QSalvacsor- Bahiaj»iü7l)33JJ-5367 P«x (G'-'1 3Hi-&42d
c •••)".J G2 3&"\080.0Q01-ÍK5
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Liitapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 03 de fevereiro de 2006
ITP-IBA-009/06

URGENTE
PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 1.400

DATA:Ç?^ /Q&/06
RECEBIDO:

LHl
\?m.QMâ±
\mt.Jl&~

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Avarias - Casas Rachadas em Salto da Divisa

Senhor Diretor:

Em complemento à correspondência ITP-IBA-008/06, de 30/01/06, estamos
remetendo a este Instituto, em anexo, uma via impressa do RELATÓRIO DE
ANÁLISE GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA DA CIDADE DE SALTO DA DIVISA/MG.

Como é do conhecimento de V.S., este estudo decorreu da necessidade de a
empresa demonstrar a sua responsabilidade perante o fenômeno de fissuramento
em edificações ocorrido nessa cidade, a partir de constatações da própria
população e de técnicos da Itapebi.

O mencionado relatório, elaborado pelos professores do Departamento de
Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília Pedro Murrieta, José
Camapum de Carvalho e Noris Diniz, conclui que o reservatório da Usina de Itapebi
não tem mais influência direta nos novos recalques e sim, que a infiltração
superficial das águas de chuva provoca o deslizamento do solo afetando a
estrutura das casas.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424 . „
CNPJ -02 397.080/0001-96
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Rubr. 3^-p

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N°$? /2006 - DILIQ / IBAMA

Brasília, 0~\ de fevereiro de 2006.
A Sua Senhoria, a Senhora,
Fernanda Alves de Oliveira

Procuradora da República
Rua Marquês de Paranaguá, 191 - Ed. Paranaguá - Centro, Ilhéus/BA
Fone: (73) 3231-6902 f^c 56 3H PT
CEP: 45.660-000

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Estamos encaminhando Relatório referente à visita ao município de Salto da Divisa
em que pretendíamos mediar a apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação de
Pescadores, a qual não possível pelos motivos expostos no Relatório;

02) Técnicos deste Instituto estarão se reunindo com o objetivo de direcionar os passos
a serem tomados quanto à apresentação do projeto, logo em seguida informaremos a
V. Sa.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Luiz Fenppe
Diretor de Licenciamento

Ofício Procuradoria da República 01 02 2006

mbiental

IFAXN*

RESPONSAVIW,
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Rubr. jfi^

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Memorando N° 039 / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 01 de fevereiro de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor,
José Augusto Tosato
Gerente Executivo

Gerência Executiva II de Eunápolis- IBAMA/BA
Av. Ipiranga, 111 - Eunápolis/BA
Cep. 45.820-000
Fone: (73) 3281-1652 Fone/Fax: (73) 3281-1526

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

'

CV

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Estamos encaminhando Relatório referente à visita ao município de Salto da Divisa
em que pretendíamos mediar a apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação de
Pescadores, a qual não possível pelos motivos expostos no Relatório;

02) Técnicos deste Instituto estarão se reunindo com o objetivo de direcionar os passos
a serem tomados quanto à apresentação do projeto, logo em seguida informaremos a
V. Sa.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Memo Gerex Eunápolis 01 02 2006

André Luiásronseca Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 022 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Prec. Qjtà/3 h
Rubr. <$ff

Brasília, 01 de fevereiro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 -1180

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

«esPojvâv
-AXkí:

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Estamos encaminhando Relatório referente à visita ao município de Salto da Divisa
em que pretendíamos mediar a apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação de
Pescadores, a qual não possível pelos motivos expostos no Relatório;

02) Técnicos deste Instituto estarão se reunindo com o objetivo de direcionar os passos
a serem tomados quanto à apresentação do projeto, logo em seguida informaremos a
V. Sa.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

^()Uí(/VMJ
•André Luiz Fonseca Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental

Ofício Ass Pescadores de Salto da Divisa 01 02 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 023 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 01 de fevereiro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Eduardo Peixoto

Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG

Cep. 39.925-000
Fone/Fax: (33) 3725-1110

Prezado Senhor,

FAX TRANSMITIDO EM:

AS Jq\ nç H
RESPONSÁVEL:

JUÒf
FAX Nfif

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Estamos encaminhando Relatório referente à visita ao município de Salto da Divisa
em que pretendíamos mediar a apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação de
Pescadores, a qual não possível pelos motivos expostos no Relatório;

02) Técnicos deste Instituto estarão se reunindo com o objetivo de direcionar os passos
a serem tomados quanto à apresentação do projeto, logo em seguida informaremos a
V. Sa.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Oficio Prefeitura Salto da Divisa 01 02 2006

(U&ÂAn^
inseca Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental





MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 021 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 01 de fevereiro de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

FAX TRANSMITIDO EM
jqSJ n9- I ob-

ÀS .10 :L<n H
RESPONSÁVEL:

fui
FAXNS:

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

01) Estamos encaminhando Relatório e Ata referente à visita no município de Salto da
Divisa em que pretendíamos mediar a apresentação do Projeto Tanque-Rede à
Associação de Pescadores, a qual não possível pelos motivos expostos no Relatório;

02) Técnicos deste Instituto estarão se reunindo com o objetivo de direcionar os passos
a serem tomados quanto à apresentação do projeto, logo em seguida informaremos a
V. Sa.;

03) Gostaríamos que V. Sa. tomasse as providências com vistas a reativar a estação de
tratamento de esgoto do município de Salto da Divisa até que este Instituto finalize o
Parecer Técnico que abordará esta e outras questões, conforme definido na reunião do
dia 31/10/2005.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Oficio Itapebi 01 02 2006

André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Licenciamento Ambiental
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[riitapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 06 de fevereiro de 2006
ITP-IBA-010/06

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto. Casas Rachadas em Salto da Divisa - Monitoramento Sismológico

Senhor Diretor:

Em complemento às correspondências ITP-IBA-008/06, de 30/01/06, e ITP-IBA-
009/06, de 03/02/06, estamos remetendo a este Instituto, em anexo, uma via
impressa do Relatório de Escolha de Ponto Para Instalação de Estação
Sismológica nas imediações da cidade de Salto da Divisa, Minas Gerais.

A instalação da referida Estação Sismológica objetiva avaliar o comportamento
sísmico da cidade, com vistas a reconhecer se existe alguma correlação com o
fenômeno de fissuramento em edificações ocorrido na cidade.

Sem mais para o momento,

rendosamente,

ãrTõsMulas
íiretor Presidente

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA.
N°: 1.693

DATA: (# /QO/0<
RECEBIDO:

VuTYKUctXV

Av Edgar Santos, 300- Narandiba CEP 41 186.900 Salvador-Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424 .„
CNPJ -02 397.080/0001-96 1/Z
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 039 - ENE / 2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ / IBAMA

Brasília, 08 de março de 2006.
A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
solicitamos que:

01) V. Sa. encaminhe a relação, com os respectivos orçamentos, das obras e
melhoramentos realizados no município de Salto da Divisa/MG como compensação e
ou mitigação pela implantação da UHE Itapebi;
02) Encaminhe também o projeto executivo da canalização do córrego Lava-Pés,
daquele município.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Ofício Itapebi 08 03 2006

AÍX0WM.
ré Lul£ Fonseca Naime

Coordenador de Licenciamento Ambiental
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Lê itapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 09 de março de 2006
ITP-IBA-015/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 2.9J.8
DATA:Jb/ 03/06
RECEBIDO* i

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Fls

Proc. QM^-t
Rubr. .55^--

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n.° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o
Relatório Final de Plantio da Fazenda Monte Gordo parte "B", que faz
parte da Área de Preservação Permanenteda UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

CARteSiWÜtft
Diretor Presidente

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - AL Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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DATA:
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CC:
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Lêitapebi
f Grupo Neocnergia

Salvador, 20 de março de 2006

ITP-DIV-019/06

ASSOCIAÇÃO D08 PESCADORES DE SALTO DA DIVISA

At.: Sr. Jorge Alexandre dos Santos
Presidente

Assunto; Indenização - Estoque Pesqueiro

Senhor Presidente:

Rubr. ^p-

Informamos que os pescadores adiante listados apresentam pendências de
regularização do CPF junto à Secretaria da Receita Federa), o que impossibilita
a emissão dos Cheques Administrativos para pagamento da parcela
indenizatória referente a redução do estoque pesqueiro correspondente aos
meses de março, abril e maio de 2006.

1- Adalberto Borges de Carvalho, CPF/MF 517.106.336-20
2- Adilson de Jesus Santos, CPF/MF 968.347.226-53
3- Aldo Pereira de Souza, CPF/MF 882.529^576^8
4- Ariomar Pereira Tavares, CPF/MF 169.108.298-83
5- Florisvaldo Soares Costa, CPF/MF 003.615.318-60
6- Gildázio Pereira da Silva, CPF/MF 206.722.256-20
7- José Alves Pereira, CPF/MF 065.085.J256-70
8- José Irã Barreira, CPF/MF 942.649.536-34
9- José Rodrigues Soares, CPF/MF 517^126.526-72
10-José Santos, CPF/MF 042.859.946-07
11-Juvenal Pereira do Nascimento, CPF/MF 003.634.386-29
12-Osvaldo Alves de Souza, CPF/MF 517.095.976-15
13-Antônio Calisto de Jesus, CPF/MF 027.146.575-16
14-Pedro Viana, CPF/MF 012.587.006-05
15-Roseli Maria de Jesus, CPF/MF 003.634.656-00
16-Valdívio Nino da Silva. CPF/MF 248.744.341-34
17-Wllson Araújo Souza, CPF/MF 059.246.166-14

i

No aguardo da regularização,

Atenciosamente,

Presidente

Ofc,.- IBAMAA&- At.: Dr. André Luiz Fonteca Naime

ITAPEBI OÈSÃÇAO DE ENERGIA 8* -Av'Iflg*rt SaiU 300-Ed S*dt dl CÕaTM. 1* Bid» •NwSTSilwta ."ãT
CEP 41188-900 Fw»: (71) MTM387. FAX (71) 8TO-642< CNPJ -02307.OHMIOO1.M
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PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

N°: 3.093 :

DATA: JQ/Çft /O6
RECEBIDO:

Salvador, 15 de março de 2006
ITP-iBA-017/06

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At. Dr. André Luiz Fonseca Naime

Coordenador

Assunto: UHE Itapebi - apresentação de documentos e informações

Senhor Coordenador:

Proc Q±m±
Rubr.

Acusamos o recebimento do ofício n.° 039-ENE/2006-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA,
através do qual este Instituto solicita informações relativas ao orçamento das obras
e melhoramentos realizados pela Itapebi no município de Salto da Divisa/MG como
compensação e/ou mitigação pelos impactos gerados pela implantação da UHE
Itapebi, bem como encaminhamento de projeto executivo de canalização do
Córrego Lava-Pés.

Com vistas a atender ao requerido estamos reapresentando o documento
denominado "Relatório Descritivo da Compensação ao Município de Salto da
Divisa", que descreve de forma bastante clara o conjunto de ações ambientais que
foram implementadas para compensar e/ou mitigar os impactos sobre o município,
a saber:

- Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água;
- Saneamento Básico da Cidade de Salto da Divisa;
- Programas de Comunicação e Educação Ambiental;
- Cadastro Sócio-Econômico da População Atingida;
- Programa de Remanejamento e Monitoramento da População

Diretamente Atingida;
- Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna;
- Programa de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura;
- Utilização de Mão-de-obra de Salto da Divisa;

Além destas ações, merece destaque o Programa de Saúde Pública, que teve seu
foco principal na cidade de Salto da Divisa, onde, desde 2001, vem sendo
desenvolvidas ações como Feiras de Saúde e exames médicos em todas as
crianças com faixa etária entre 0 e 14 anos.

Este conjunto de atividades implicou em gastos da ordem de R$ 35.303.944,19 -
base fev/06 -, conforme adiante apresentado:

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41 186.900 Salvador - Bahia S (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia

Tabela 1 - Gastos realizados para compensar e/ou mitigar impactos no
município de Salto da Divisa/MG

Programa / Açfio Valor

Qualidade da Água R$ 491.943,71

Ictiofauna R$ 281.959,36

Educação Ambiental R$ 626.665,25

Saúde Pública R$ 839.905,17

Comunicação Social R$ 71.204,72

Reassentamento R$11.544.105,26

Infra-estrutura R$ 17.524.134,11

Aquisição de Terras/Terrenos R$ 2.271.315,25

Pescadores R$ 853,826,96

Extratores de Pedra R$ 472.904,42

Extratores de Areia R$ 187.247,61

Regularização Fundiária • Taxas Cartoriais R$ 52.699,89

Reforma da Rodoviária R$ 86.032,49

TOTAL: R$35.303.944,19

Flt 1W'_
Proc. Q&*m*
Rubr. ^p>

Ainda com relação ao "Relatório Descritivo da Compensação ao Município de Salto
da Divisa", em especial no que se refere ao Saneamento Básico, chamamos a
atenção para a proposta apresentada pela Itapebi em fevereiro de 1999 - ver mapa
intitulado Proposta de Urbanização e Saneamento da Área Urbana de Salto da
Divisa, folha 1/2 - que previa a canalização do Córrego Lava-Pés a partir da Rua
Samuel Lima (antiga Itapebi), conforme fora executado.

Quanto à apresentação de Projeto Executivo de Canalização do Córrego Lava-Pés,
encaminhamos em anexo o documento 8573/GE-2U-A0-0002, revisão 0, que
corresponde ao Projeto Básico de Urbanização e Paisagismo do Centro Esportivo
Lava-pés, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Salto da
Divisa em 03/10/2000 - destaque para Rua Samuel Lima indicada como Limite da
Intervenção. Além deste, encaminhamos os documentos 8573/GE-8S-A0-0005,
revisão A - Projeto Executivo dos Coletores Principais de Esgoto Sanitário,
8573/GE-8S-A1-0002, revisão A - Projeto Executivo de Canalização do Córrego
Lava-Pés, Planta e Perfil, 8573/GE-8S-A1-0006, revisão A - Projeto Executivo da
Estação Elevatória 02, Localização e Detalhe do Desvio, e 8573/GE-8S-A1-0007,
revisão A - Projeto Executivo da Estação Elevatória 02, Planta Baixa e Seção.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor Presidente

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41 186.900 Salvador - Bahia S
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Salvador, 09 de março de 2006
ITP-IBA-014/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

N°: 3.203

DATA:,£jL/0.3 /06
RECEBIDO i j. ,

U

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

IML

Rubr. ttf-

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n.° 291/02 expedida por este Instituto em 12 de dezembro de
2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com
emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o
Relatório Mensal de Monitoramento do Plantio das Fazendas Monte
Gordo partes "C e "D" e Marimbondo, que fazem parte da Área de
Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

CARLOS MULAS

Diretor Presidente

C/C: Gerência Executiva de Balo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos,300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax(071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Liitapebi
¥ Grupo Neoenergia

Salvador, 13 de março de 2006
ITP-IBA-016/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

N°: 3.202

DATA: 3*2/03/06
RECEBIDO: i

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At Dr. LuizFelippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Sismologia

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da Licença de OperaçSo
n. • 291/02 expedida por este Instituto em 12 dedezembro de2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com emissão
de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade Programa de Monitoramento Sismológico da Usina
Hidrelétrica de Itapebi, encaminhamos em anexo o 18a Relatório de
Monitoramento, correspondente aotrimestre de novembro/janeiro de 2006.°

Semmais parao momento,

Atencioíamer

Diretor Presidente

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte • At Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071)370-5424
CNPJ -02 397.080/0001-96
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CHRISTÓVAM MONTEIRO DE ALMEIDA
Geólogo

Crea/BA-11.635D

ESTUDOS GEOLÓGICOS PRELIMINARES, DE SALTO DA DIVISA- MG

Diagnóstico técnico sobre a situação da cidade de Salto da Divisa- MG, após os
abalos sísmicos , provocado, extemporaneamente , pelo homem, em meados do
ano de 2002, durante a construção da Barragem Hidrelétrica de Itapebi - BA.

APRESENTAÇÃO

Parte da comunidade da cidade de Salto da Divisa - MG, representada por Aureni
Damasceno, Terezinha Pereira Gomes, Marilene Teixeira de Oliveira, Anita Costa,
Mariton Felix de Souza, e Wilson Rodrigues Lima, vem realizar esta investigação,
através do técnico geólogo, para conhecer a situação e os danos causados àquela
comunidade, que foram atingidos direta ou indiretamente, por tremores de terra, no
meado do ano 2002.

O estudo é de caráter informativo e pretende obter informações o mais aproximado
possível sobre as condições em que atualmente se encontra e vive a comunidade em
pauta . O levantamento dos dados foram feitos a partir das informações "in loco"
obtidas diretamente dos moradores daquele município, além de algumas fotografias
de residências que sofreram os danos, onde apresentam varias rachaduras e
deformações em suas alvenarias ( fotos anexos)

OBJETO GERAL

Constatar, avaliar e orientar, neste momento, de forma superficial, os fatos ocorridos
referente aos danos causados às residências de uma parte da comunidade de Salto da
Divisa-MG, que sofreram com os tremores de terra ( "abalos sísmicos" ) , além de
respaldar as providencias a serem seguidas posteriormente, através de Laudo
Técnico.

k
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LAIJDO TÉCNICO

Aconvite de alguns moradores da C~J^*«£££ rachXas"e

todos afirmarem que tudo isso vem W-^**^Xta^d. foi detectado

varias direções, conforme fotos anexos. aconteceu após aFoi informado P«a«or.daqtte «« ^ da „ *

oeo- oemblmento cristalino em toda asua extensão eem alguns oca.s.afiorae^
Por fim testemunhas afirmaram que durante o meado do ano 2002, era quase
constate as exTosões de dinamites nos desmontes das rochas ex.stentes ao redor da





freático, aexistência de fraturas nas rochas efalhas geologtcas .
P c\ PíírGeer

Eunápolis, (BA), 30 de Abjildfi|2004
Christóvam Monteiro de Almeida

Geólogo

Epicentro Ondas sísmicas

\ Linha de Falha
Foco'ou no Interior da crosta

Hipocentro

ZonidesuMuttio

Crisla

nwdto-ociincl
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA
CREA/BÃ

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
ART ON LINE - Versão Inspetoria

(1'VIA-CREA/BA)

?;$:Nome do Profissional
CHRISTÓVAM MONTEIRO DE ALMEIDA

Si; Tilulo Profissional
GEÓLOGO

• Endereço Residencial do Profissional
RUA INDEPENDÊNCIA, 124 EDGAR TRANCOSO

B Nome da Empresa Conlralada

S«í: N° do Regislro no CREA
BA0000011635

» H"do Regislro no CREA

WS Nome do Conlralanle

/kJ(U^Vi iy\/v\A^CefiJQ e- nt/j/ioC
13 Endereçopara correspondência

fio a eof&ki-£t

í CPF ou CGC

o(wn,Me>o w - 2.Q - etif^o
tá Resumo doContraio, Descrição da Obra ouServiço Conlralado, Condições, Prazo, Quanlificação, Cuslos ele.

áS^^òo f2&liWMA/L &ep&oÇi i>v a** $*à+oe 2>e £4-lJo
£H D/i// SA- - MGf a/* AtGvWAS /2MAS. bo (e^Tsio^ef-

ixT^AO Z>B &CCHAS .flZAÍO O* C««0 PlfiS. t#*0 teZg'^, «>

IlARTN0-

BA 0000011635-000017

4

Fl» 1M;
i^ae^fím

10 N0duVl5luilueRG*

iiMlí Telefone

D Obra Serviço Cargo / Função
[VIÇOj Valor daObra/Serviço

£(£/. fog CA?
í Valor dos Honorários

t$ Assmaluras

ár l/A/ÁfúCiSfQf) lofoLf/oy
Local e Dala Profissional Conlralanle

Este documento anota perante o CREA/BA, para os efeitos legjís, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei6.496/77)

8 Nome do Proprietário

j2$' Endoieço daObra ouServiço

Objeto Classificação Nivel Quantidade

^ /O
m-/S.
.7ü\\

MMh
4QSZ*.

jjjp:; Descrição Complementar:

B Co-autor fV Individual
Co-responsável Equipe

ZLQríL
30,4.

Unidade

c^

4X-

ÍCPFouCGC

ÍCEP

Objeto Classificação Nivel Quantidade Unidade )

m
2b,

li

Subslüuição [Y~| Normal
Complemenlação

i:3?;: Empregador
Empiegado
Aulònomo

X

J34:: Entidade de Classe

| Vinculada a ART N° Do Profissional

rf&Sncte*/n£

importante : Opreenchimento daART é de inteira responsabilidade do profissional. Opreenchimento incorreto ou incompleto daART, implicará
na sua invalidação conforme determina o Artigo 9o da Resolução 425/98 do CONFEA.

Valor a pagar:

CÂIIA 104-0

Recebimento através de cheques só terào validade após a compensação do mesmo.

Emissão : 18/02/2003 09:14:33

Dala de Pagamento : Selor: EUNÁPOLIS

Responsável: JONAS DOS SANTOS CHAVES FILHO

Sr. CAIXA, FAVOR RETER INTEGRALMENTE ESTA VIA.

CREA/BA Recolhimento de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica
PAGÁVEL NASAGÊNCIAS DACAIXA E AGENTES LOTÉRICOS

Autenticação Mecânica
86780000000-4 00001523302-6 60000400000-3 11635000017-4
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA
CREA/BA

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART
ART ON LINE -Versão Inspetoria

t (2' VIA - Profissional)

M ART N°

BA0000011635-000017

JH Nome do Profissional
'" CHRISTÓVAM MONTEIRO DE ALMEIDA

H Titulo Profissional
"" GEÓLOGO

6 Endereço Residencial do Profissional
RUA INDEPENDÊNCIA, 124 EDGAR TRANCOSO

i Nome da Empresa Conlralada

H: N° do Registro no CREA
BA0000011635

H N° doRegislro noCREA

tm. N° do Visto no CREA

11 Nome do Conlralanle

flOfi&tVi K>\/^A%Ce //Q r Qv&taS.
•!M CPF ou CGC

| Endereço para correspondência

tá Resumo doConlralo, Descrição da Obra ouServiço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Custos etc.

áS fu o0 /*?£ l/Af'MA/L c7<f oco£/ Co s^* c * U Oe èír -U*-7*
0a D*V/ SA • MG, e/v ,4C£\//*A Ç/SUJAS £o Ce&TAO^tf.
A4AI&S S/StfiC^^t/etiPieACjCo &e /2aci+a *»<* +<* ç74iyCA%í

txT&tÇ/Co ve 8CCM4S . fa*a.o ?>* Cia/Co 1>Mj. t</i?2 pe**'-**0» v*
Ç 4-u/n /v\ \ c e Qò<ji as Hfe A/i ~>S /2 f /*f/'S \

'Serviço

D Obra 83
'9 Assinaturas

Serviço
• Mlü Valor da Obra/Serviço

Cargo/Função ™ Zg/.Ç^^ \ Valor dos Honorários

&VA/A PõLiSffy) ?o/ql//oI/
Locale Data Profissional Conlralanle

Este documento anota perante o CREA/BA, para osefeitos legais, ocontrato escrito ouverbal realizado entre as partes (Lei 6.496/77)

| Nome do Proprietário SSÉij CPF ou CGC

H| Endereço daObra ouServiço

Objeto Classificação Nível Quanlidade

®%.

ü/tf 4OS0Á
m/fi 4xxm-~

Q$, 0
-2o-ã

jp Descrição Complemenlar:

Co-autor [V1 IIndividual
Co-responsável _ Equipe

Unidade

&g_
:?</

m"

m cep

Objeto Classificação Nivel Quanlidade Unidade

n

Ül '

üí

NormalSubsliluição Q/
Complemenlação ^-

Empregador
Empregado
Autônomo

K=

:<ti: Entidade de Classe

âs Vinculada a ART N° Do Profissional

importante: Opreenchimento da ART éde inteira responsabilidade do profissional. Opreenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicará
nasua invalidação conforme determina o Artigo 9° da Resolução 425/98 doCONFEA.

Valor a pagar:

Recebimento através de cheques só terãovalidade após a compensaçãodo mesmo.

Emissão : 18/02/2003 09:14:33

Dala de Pagamento: / / Selor: EUNÁPOLIS

Responsável : JONAS DOS SANTOS CHAVES FILHO

PAGAVEL NASAGÊNCIAS DACAIXA E AGENTESLOTÉRICOS

Autenticação Mecânica
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA BAHIA
CRE.?A/BA <~

II ART N°

BA0000011635-000017
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

ART ON LINE - Versão Inspetoria
, (3a VIA - Contratante / Obra ou Serviço)

2 . Nome do Profissional

CHRISTÓVAM MONTEIRO DE ALMEIDA

3 Tilulo Profissional

GEÓLOGO

fi Endereço Residencial do Profissional
RUA INDEPENDÊNCIA, 124 EDGAR TRANCOSO

li;Nome da Empresa Contratada

$Jj;: Nome do Conlralanle

13 Endereço para correspondência

•1 N°do Registro no CREA
""" BA0000011635

s N° do Registro no CREA

12 CPF ou CGC

«3Resumo do Contraio, Descrição daObra ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Quantificação, Cuslos ele.

)•; f?t if.*f.#a-i ce&co&cj <*** c •' >* >-

I -. , c ><* -t/et,,-**-»' a~j ^ ^'-f^^i <"
'•«-••-•••• * •• ... / .' . -"S i. c

•I /IcZvMA** ztAlAl^) Çte-^CAi H '

tT Valor da Obra/Serviçi

...

W&& N° do Visto no CREA

m cep
45820000

.1Ü N° do Visto no CREA

^ • ^

• ^ i .A o
U fi-1» ilfl 1

ObraD
. . t7 Valor da Ubra/berviço

V Serviço Cargo / Função ™
4! LJ (< H ' • •• >7 ••• \

iijâí Valor dos Honorários

SígíAssinaturas

| ó? Va,fi&L>tfa)? V,y/£//
Local e Dala Profissional Contratante

Este documento anota perante oCREA/BA, para osefeitos legais, ocontrato escrito ou verbal realizado entre as partes [Lei 6.496/77)

<Sí; Nome do Proprietário

S|| Endereço daObra ouServiço

Objeto Classificação

m& ^'Ví-1
toii>l/S-

íijiftí; Descrição Complementar;

Nivel Quanlidade

•v -; </
•-*> - :•

Unidade

éP^

?í CPF ou CGC

ÍíCEP

Objolo Classificação Nivel Quanlidade Unidade

Í3S8Í
:•:•:•:*:•:

Éi
•;m

.:•-•:••:•

Co-autor

Co-responsável£
Individual

Equipe
Substituição
ComplementaçãoJê

1 Normal Empregador
Empregado
Autônomo

3-, Entidade de Classe

•*> Vinculada a ART N° Do Profissional
•7^ r ' • i< c; £

importante : Opreenchimento da ART édeinteira responsabilidade do profissional. Opreenchimento incorreto ou incompleto da ART, implicará
na sua invalidação conforme determina o Artigo 9°da Resolução 425/98 do CONFEA.

Valor a pagar:

Recebimento através de cheques só terão validade após a compensação do mesmo.

Emissão : 18/02/2003 09:14:34

Dala de Pagamento : / / Selor: EUNÁPOLIS

Responsável : JONAS DOSSANTOS CHAVES FILHO

PAGÁVEL NASAGÊNCIAS DACAIXA E AGENTESLOTÊRICOS

Autenticação Mecânica
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bi
Grupo Neoenergia

Salvador, 27 de março de 2006
ITP-IBA-019/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

N°: 3.710

DATA:3Q/O3>/06
RECEBIDO:/

'ü-

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Condicionante 2.23 da LO 291/02 - Revegetação

Senhor Diretor:

Apresentamos informações acerca do cumprimento do Condicionante 2.23 da
Licença de Operação n."291/02 expedida por este Instituto em 12 de
dezembro de 2002.

Condicionante 2.23 Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA,
com emissão de relatórios.

Esclarecimento: "Dando continuidade ao Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e Proteção de Margens encaminhamos em anexo o Relatório Final de
Construção de cercas localizadas nas Fazendas Córrego da Cutilada, Torce das
Palmeiras, Conj, Torce das Palmeiras e Gangorra, que fazem parte da Área de
Preservação Permanente da UHE Itapebi".

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

IARLOS MULÃ1
Diretor Presidente

C/C: Gerência Executiva de Belo Horizonte - AL Dr. Sebastião Pires

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia S (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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André Luiz fonseca Ma/me
Coord. de LiceoLâwentq Ambiental
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 4 de Abril de 2006
ITP-IBA-021/06

Proc. Oò 'Ò$/$+
Rubr. JK^_

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: 17° Relatório de Cumprimento do TAC

Senhor Diretor,

PROTOCOLO
DILIQ/IBAMA

N°: 4.L53
DATA: j?l/ü_/06

Em atendimento ao item 7.4 do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta,

firmado entre a Itapebi Geração de Energia S/A e o Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, com anuência deste Instituto e do GADDH - Grupo de Apoio e

Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa/MG, encaminhamos através desta

o décimo sétimo relatório de cumprimento das obrigações da Itapebi.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Carlos Mulas

Diretor Presidente

Av. Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 370-5367 Fax (071) 370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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Coord. de jj^enuamento Ambienta!
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LÊ itapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 07 de abril de 2006
ITP-IBA-022/06

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

N°: 4.248

DATA: // /U /06
RECEB]

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At. Dr. André Luiz Fonseca Naime
Coordenador

Assunto: Recuperação do Sistema de Esgoto de Salto da Divisa

Senhor Diretor:

r.« mi

Rubr.

Acusamos o recebimento do ofício n.° 021-ENE/2006-COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA,
expedido por este Instituto em 01 de fevereiro de 2006, através do qual foi
solicitada intervenção da Itapebi Geração de Energia S/A com vistas à reativação
do sistema de coleta e tratamento de esgotos de Salto da Divisa.

Ocorre que a Itapebi já havia sido cientificada do problema por parteda Prefeitura e
com vistas a solucioná-lo realizou em 26 de janeiro de 2006 uma reunião com
representantes da administração municipal, quando foi ajustado que a Itapebi iria
proceder aos reparos necessários.

Diante do exposto e de acordo com o que fora ajustado com a Prefeitura, a Itapebi
enviou equipe técnica para proceder a manutenção corretiva do sistema, que foi
posto em pleno funcionamento, tudo conforme descrito no Relatório de
Manutenção do Sistema de Esgoto de Salto da Divisa, ora em anexo.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

CarlõsMutas

Diretor Presidente

& •
Anexo: Relatório de Manutenção do Sistema de Esgoto de Salto da Divisa

Av. Edgar Santos, 300- Narandiba CEP 41.186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424
CNPJ -02 397.080/0001-96 1/1
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R«br.. £gT
SERVIÇO PUBLICO FEDERAI.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS- IBAMA

OFÍCIO N^S^DILIC / IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Brasília, M de abril de 2006.

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi

Senhor Diretor,

Objetivando eficiência ao processo de licenciamento ambiental do

empreendimento em epígrafe, e tendo em vista que a Licença de Operação n° 291/02 expedida à

Itapebi Geração de Energia S/A tem seu prazo a expirar em 12 de dezembro de 2006 solicitamos

que:

\- Sejam encaminhados os relatórios de cumprimento das condicionantes somente

quando da solicitação da Renovação da Licença de Operação que deverá ocorrer 120 (cento e

vinte) dias antes de expirado o prazo de validade, ou seja, todos os relatórios deverão ser

consolidados e encaminhados a este Instituto, quando da solicitação da Renovação da Licença de

Operação, com os devidos resultados, conclusões e recomendações;

2- Os relatórios de continuidade dos programas deverão ser encaminhados a este

Instituto, antes da solicitação da Renovação da Licença, somente se ocorrer alguma

anormalidade relevante ao processo de licenciamento ambiental do empreendimento.

OFÍCIOITAPEBI1104 2006

Atenciosamente,

Luiz FeliópueKinK^Hlnior.
Diretor de Licenciamentoi\\níbient

A- o y a 6
•

<c^

SCENAV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S.'N, BLOCO "C",\° ANDAR -TEL: (061) 33 16-1290 -FAX: (061) 3316-1306
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fi itapebi
Grupo Neoenergia

PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA
N°: 3.773

DATA: 3U/3 10 6
RECEBII

Salvador, 28 de março de 2006
ITP-IBA-020/06

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental FI. tii±_

Proc. 5SI5
Rubr. í2b£_

Assunto: Condicionante 2.16 da LO - Estoque Pesqueiro

Prezado Senhor:

Reportando-nos ao processo de licenciamento do AHE Itapebi encaminhamos, em anexo,
informações sobre o cumprimento do Condicionante 2.16, a seguir indicado, da Licença de
Operação n.° 291/02, expedida poreste Instituto em 12 de dezembrode 2002.

Condicionante 2.16 - Acompanhar qualquer alteração do estoque
pesqueiro para fins de implementação da Estação de Piscicultura.

Esclarecimento: O acompanhamento do estoque pesqueiro do reservatório vem
sendo realizado sistematicamente por meio de campanhas de
monitoramento, conforme consta do relatório da campanha, realizada
em fevereiro de 2006, em anexo.

Sem mais para o momento,

CARLOSMÜLÃ5"
Diretor Presidente

C/C: Coordenação de Ordenamento Pesqueiro - COOP - At Dr. Clemeson Pinheiro
Gerência Executiva de Belo Horizonte - At Dr. Sebastião Pires

Av Edgar Santos. 300 - Narandiba CEP 41 186.900 Salvador - Bahia 8 (071) 3370-5367 Fax (071) 3370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia
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f» itapebi
Grupo Neoentrgia

Salvador, 14 de junho de 2006

ITP-OIV-036/06

IGE PAGE 02

A88OCIAÇA0 DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA

At.: Sr. Jorge Alexandre doe Santo»
Presidente

Assunto: Monitoramento do Estoque Pesque ro

Senhor Presidente:

Informamos que entre os dias 19 e 22 de junho de 2006 terá realizada a 14».
Campanha de Acompanhamento dos EstoqMes Pesqueiros da UHE Itapebi,
conforme programação adiante apresentada:

T5ta
19/oo/oe

20/06/06

21 /06/06

22/06/06

Horário

14:30

08:00

06:00

Athrtdede

Colocação das rede* em Salto da Divisa e
nos pontos de montante.
Retirada das redes e colocação na outra
metade do reservatório. i .
Retirada das Redese triagem do material.
Retomo.

Observado
Encontro em Salto da Divisa

Encontro em Salto da Divisa.

Local de encontro a definir.

Informamos ainda que o valor correspondente á ajuda de custo para o

acompanhamento dos trabalhos será depositado na conta corrente da
Associação até o próximo dia 16/06/2006.

AtençkJéànente,

-m.v-H3C

Rubr.: jy

C/c: IBAÜAJDF- At: Dr. André LiOx Fonseca Nairnm

„-Av. IÍÜ B 300 -Ed BiOffce. SM P«ar
cep «vftw) rum. (Ti) «nm -mma»««

CWPJ.O2.3W.OWW01-»
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Rubr. JPfc- J

MEMO N° 023 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 26 de junho de 2006.

De: André Luiz Fonseca Naime

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Para: Paula Márcia Salvador de Melo

Coordenadora Geral

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi

Prezada Coordenadora,

1. Recentemente, em contato telefônico, o Gerente Executivo do IBAMA em
Eunápolis/BA solicitou um posicionamento da Diretoria de Licenciamento quanto à
Condicionante 2.1 da Licença de Operação n° 291/02;

2. Informamos que recebemos da Gerex II Eunápolis/BA Memorando n° 448/2005 de 19
de agosto de 2005 (documento anexo) referente à consulta sobre a construção de uma sede do
IBAMA naquele município;

3. Informamos também que realizaremos no dia 28/06/2006 as 14:00h reunião com
representantes do empreendedor a fim de tratarmos de assuntos referentes ao licenciamento do
empreendimento, entre os quais da referida condicionante;

4. Tão logo tenha um posicionamento sobre o assunto, favor nos informar para que
possamos dar andamento ao processo.

Atenciosamente, .v/ h
y O

U" André Luiz Fonseca Naime
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Memo Diretoria de Licenciamento 26 06 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL
COORDENAÇÃO GERAL DE LICENCIAMENTO

MEMÓRIA DE REUNIÃO

Data: 28 de junho de 2006 Processo: 02001.000333/97-04

Local: IBAMA Sede - Coordenação de Licenciamento Ambiental

Assunto: Discussão de assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do empreendimento
Participantes: Técnicos do IBAMA - André Naime, Antônio Celso, Adriana Lemes, Isabela
Cardoso, Elenice Franco, Rideci Farias, Walter Muchagata - (Licenciamento), Ângelo Ramalho e
Rogério Carvalho - (COOPE) e, Representantes da UHE Itapebi - Afrânio Gavião, Cassiano Silva
e Augusto Tavares.

A reunião foi realizada no IBAMA/Sede, em Brasília, na Coordenação de Licenciamento
Ambiental, com início as 14:30h.

Primeiramente apresentação de cada um dos participantes.

01) Questões relativas aos pescadores de Salto da Divisa/MG:

OTécnico do IBAMA (Ângelo Ramalho) fez colocações sobre possíveis adequações no Projeto
Tanque-Rede apresentado anteriormente pela UHE Itapebi.

O Representante da UHE Itapebi (Afrânio Gavião) colocou suas expectativas quanto ao projeto
direcionando de uma forma que no futuro ocorra independência da categoria em relação ao
empreendedor, ficando definido:

a) Reunião no dia 19/07/2006, no IBAMA/Sede, para avaliação da apresentação a ser feita à
APSD;

b) Apresentação no dia 27 de julho do funcionamento de sistemas de aquicultura em Tanque-
Rede para a Associação de Pescadores de Salto da Divisa com vistas ao conhecimento e
aceitação da atividade.

02)Questões Relativas às Lavadeiras de Salto da Divisa/MG:

a) Reunião no dia 26/07/2006 com a categoria de lavadeiras visando levantar as deficiências da
lavanderia existente, com objetivo de torná-la funcional.

03) Questões relativas às Avarias (trincas e rachaduras) a diversas residências do
município de Salto da Divisa/MG:

O IBAMA está aguardando o estudo, que trata do assunto, elaborado por profissionais da UFBA
O empreendedor informou que o estudo já foi encaminhado via Sedex.

04) Canalização do Córrego Lava-Pés, município de Salto da Divisa/MG:

OIBAMA solicitou esclarecimentos sobre a localização do ponto inicial da canalização do
córrego Lava-Pés. A empresa prestou informações a respeito da localização e se
comprometeu a enviar relatório fotográfico, no prazo de 15 dias, mostrando a situação
atual da canalização, especialmente a partir da Rua da Bahia.

05) Balsa de transporte para travessia no município de Salto da Divisa:
AUHE Itapebi informa que esta questão foi tratada junto ao Ministério Pijiblico de Minas Gerais,
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Proc.:£%5/y?-

sendo o Balseiro convocado para participar de reuniões das quais não compareceu. Aempresa
informa que já encaminhou e que encaminhará novamente a Ata da referida reunião ao IBAMA.

06) Condicionante 2.1 da Licença de Operação n°. 291/02:

A Diretoria de Licenciamento está analisando a questão e encaminhará o posicionamento ao
empreendedor.

07) Cronograma de Renovação da Licença de Operação n°. 291/02:

O empreendedor entregou proposta de cronograma de renovação da licença para análise e
pronunciamento pelos Técnicos do IBAMA./--J \
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

GERÊNCIA EXECUTIVA II DE EUNÁPOLIS - IBAMA/BA
FONE: (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281-1526

UM Mil Df TODOS

Ofício. N° 136/2006 Eunápolis/BA, 25.04.2006

Da:

A:

GEREX EXECUTIVA DE EUNÁPOLIS - BA - GABIN

José Augusto Tosato

Itapebi Geração de Energia SA
limo. Sr. Diretor Presidente

Dr. Carlos Mulas Orosa

Senhor Diretor,

Venho através deste dar continuidade ao diálogo reaberto em 2005 entre o Ibama e vossa
empresa sobre o cumprimento de condicionante 2.1 da Licença de Operação da Hidrelétrica de Itapebi.

O referido diálogo foi reaberto pelo então Coordenador de Licenciamento Dr. Paulo Arruda, infelizmente
já falecido, e o Dr. Afrânio Gavião, quando realizávamos um trabalho de campo com diversos objetivos.
Naquela oportunidade discutimos as alternativas para viabilizar definitivamente o cumprimento da citada
condicionante a qual transcrevo a seguir:

"2.1 Proceder ao repasse de recursos para o escritório do Ibama em Eunápolis, a titulo de
compensação financeira, para reforma e aquisição de equipamentos".

As conversas internas posteriores, já socializadas brevemente com o Dr. Afrânio, considerando a
disposição de resolver com a maior brevidade possível essa pendência, assim como o manifesto desejo
dessa empresa em contribuir com a melhoria da gestão ambiental no sul da Bahia, nos levaram a optar
pela construção ou aquisição de um imóvel para sediara Gerência Executiva de Eunápolis, funcionando
atualmente em imóvel alugado de dimensões aquém do necessário para seu melhor funcionamento e
atendimento à sociedade. Essa decisão foi tomada em comum acordo com o Diretor de Licenciamento

0 IBAMA, Dr. Luis Felipe Kunz em reunião realizada recentemente em Brasília.

Nesse sentido, solicito vossa manifestação, bem como a definição dos próximos passos para
viabilização desse objetivo, esclarecendo que não interessa ao IBAMA o repasse de recursos
financeiros, mas a aquisição direta do imóvel ou a contratação direta dos serviços necessários a sua
construção. n

Atenciosamente,

José*"$3gusto Tosato
jerente Executivo
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DE : PREF MUNI SftLTQ Dfí DIUISfl NO.DE FfiX : 37251110 05 JUL. 20Q6 84:29PM PI

flâ PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DA DlVtÔA
áík^ PREPt!' Uf^ GABINETE DO PREFEITO

JfT" - ,">'-*A-

Olicion0: 065/2006
Gabinete do Prefeito
Solicitação faz

Fls.: 494$

Proc

Rubr.: -fyp

Salto da Divisa, 04 de julho de 2006.

Urna Sra..

Vimos àpre^a do V. Sa., com no*a consideração erespeito apitar os «.
efu5iwcZLL.cao mesmo tempo — ,uc obombeamento de«„
tZ de —«o <ET). cs, parabsado. informamos J durante este penod d^
SÜ«Ode oesSo,o - sendo ,iogado «— no la8o — peU consto*
E. HidreKtrica no município de «ape^A. sendo que omesmo esta — *
cornos apopuMo com afaUa de fttncionamcnto da eicvatdna. sen oque *«.
soUcitac.es j* foram encaminhas àdircç«o da F.mpresa UapeM Geraçae de Energ,a S/A.
Kmprcsa «pontóv.1 pe.a Estação de Tratamcto. pessoas responsáveis da Empresa que tetn
conhecimento do problema Diretor Afrânio Gavião coAssessor Casstano Silva, sem que
estes tenham tomado providências efetivas para oproblema.

informamos ainda que já acionamos oIBAMA, P»r meto de Olrcto n 1W.200-.
cm anexo

ASSim sendo, também vimos solicitar aV. S.' que acione aSecretaria de Estado de
Meio Ambiente eDesenvolvimento Sustentável, para que asituação descrita seja averiguada,
para que nós possamos precaver de uma tragédia maior cm nosso município.

Confiando no espirito de cooperação c solidariedade deste gabinete, aguardamos

informações o mais breve possível.

Atenciosamente.

JOSÉ EDUARDO PÊIXOTI
PREFEITO MUNICIPAL

Uma Sra.

Drn. PAULA MÁRCIA SALVADOR DF. MELO
COORDENADORA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL IBAMA/DF
BRASÍLIA/DF.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 064/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Brasília, 19 de julho de 2006.

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Recebemos Ofício n° 065/2006 de 04/07/2006 da Prefeitura Municipal de Salto da
Divisa/MG comunicando que o bombeamento de esgoto para a estação de tratamento está
paralisado. Informa também que o esgoto está sendo lançado diretamente no reservatório da UHE
Itapebi;

2- Dessa forma, solicitamos que V. Sa. tomasse as providências com vistas a reativar
a estação de tratamento de esgoto do município de Salto da Divisa até que este Instituto finalize o
Parecer Técnico, no corrente mês, que abordará esta e outras questões, confonne definido na
reunião do dia 31/10/2005.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

Antôriío Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Oficio Itapebi 19 07 2006

C/C p/ Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG
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DE : PREF MUNI SALTO DA DlUISA NO. DE FAX : 37251110 G4 JUL. 2006 /0:13AH PI

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ- 05.474.662/0001-17

Oficio n°: 002/2006

Associação dos Pescadores de Salto da Divisa-Mg
Assunto: solicitação faz:

Salto da Divisa, 03 de Julho de 2006.

Prezado Senhor,

Viemos por meio deste solicitar da V.Sr \ oresultado da reunião que
aconteceu (28 de junho de 2006) com oIBAMA, na cidade de Brasí!ia-DF, quando ficaram
de agendar uma visita ao nosso município para apresentação de Relatórios referente ao
impacto Ambiental causado pela ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.

Sem mais no momento, no aguardo de uma resposta em caráter de
urgência, despeço-me.

Atenciosamente.

JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS
PRESIDENTE

limo. Senhor

Dr. André Luiz Fonseca Naimer

MD. Coordenador de Licenciamento do Setor de Energia Elétrica, Nuclear eDutos
do IBAMA

Brasília - DF

RUA ODIR BARREIRA - 210-BAIRRO BARRO PRETO
SALTO DA DIVISA • MG

Fls.: 41fc

Proc.^3o3hV
Rubr.: fop
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 065/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 - 1180 / 3725 - 1110

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Brasília, 19 de julho de 2006.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Em resposta ao Ofício n° 002/2006 de 03/07/2006, da APSD, houve duas
reuniões, uma em 28/06/2006 e outra em 19/07/2006, entre técnicos deste Instituto e
representantes da UHE Itapebi com vistas à apresentação do projeto do Sistema de Aquicultura
em Tanque-Rede aos 42 (quarenta e dois) pescadores devidamente cadastrados na APSD e
beneficiários da indenização referente ao estoque pesqueiro;

2. Ficou definido que a mediação, por parte do Ibama, da proposta do projeto deverá
ocorrer no dia 27 de julho de 2006 (quinta-feira) as 14:00 h no Hotel Porto Nápolis, localizado no
município de Eunápolis/BA;

3. Para isso, a UHE Itapebi disponibilizará um ônibus no dia 27/07/2006, para os 42
(quarenta e dois) pescadores devidamente cadastrados na APSD e beneficiários da indenização
referente ao estoque pesqueiro, no Terminal Rodoviário do Município de Salto da Divisa com
saída prevista para as 13:00 h;

4. Para a citada apresentação, gostaríamos que todos pescadores devidamente
cadastrados na APSD e beneficiários da indenização referente ao estoque pesqueiro, fizessem-se
presentes de forma a enriquecer os questionamentos durante a apresentação do projeto;

5. O representante da UHE Itapebi entrará em contato com os senhores de forma a
programar a devida saída do ônibus;

Oficio Ass Pescadores de Salto da Divisa 19 07 2006

C/C p/ Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG
Página 1 de 2





Lp«. , - ^ret0m° ÍS Senh°reS a° Municl'Pio de Salt° da Divisa deverá ocorrer logo após aapresentação e discussão do projeto; s p

a - u P<£ fim' 3 aPresenta9ão tratará especificamente do projeto do Sistema deAqu,cu tura em Tanque-Rede aos 42 (quarenta edois) pescadores devLLL^ÍX
APSD ebeneficiários da indenização referente ao estoque pesqueiro. na

aCd™.C°m *C°'ab0raÇ5° "e V' S"' e"°S COlOCam°S a"Nf* V™ -clarecimentos

Atenciosamente,

AntôntóCelso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear eDutos

Ofício Ass Pescadores deSalto da Divisa 19 07 2006
C/C p/ Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

i3 dias do mês de OJiWiS
Aos ;ia a|as uu ~
procedemos ao encerramento deste volume IXxt

de 2006,

do processo

procedemos ao encerramento <»~~"~" ^aT^rindo-se em
de „.bhsüí^-' contendo ni£
seguida ovolume de n° S '
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