
Ata da I Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e três reuniram-se em Ipocarmo, 1 

zona rural do município de Itabira, os membros do Comitê Estadual da Bacia 2 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio – CBH Santo Antônio – para tratar de assuntos da 3 

pauta previamente enviada a cada membro. O Presidente do CBH-Santo Antônio, o 4 

Sr. Hamilton da Penha L. Silva e o seu Secretário Executivo, o Sr. Luiz Cláudio 5 

Ferreira de Oliveira, abriram a reunião tendo sido feita a primeira chamada às 6 

09:30hs. Não tendo obtido o quorum de 2/3 (dois terços), conforme o Regimento 7 

Interno, foi feita a segunda chamada às 10:00h, para o quorum de maioria absoluta. 8 

Mesmo assim, continuamos sem o número suficiente para qualquer deliberação por 9 

parte do Comitê. A proposta da mesa, levando em consideração as características 10 

operacionais deste e de outros comitês, manifestados principalmente pela ausência 11 

de quorum nas reuniões, é que façamos uma carta, solicitando e enfatizando a 12 

importância das presença dos membros nas reuniões. O Presidente, Sr. Hamilton da 13 

Penha L. Silva, destacou o potencial representativo do Comitê e que a participação 14 

dos membros é condição “si ne qua nom” para a concretização da implantação do 15 

seu sistema de gestão, sua estrutura mínima, seu funcionamento e sua viabilidade. 16 

O segundo item levantado pela mesa é de que ao fazermos jus à presença dos 17 

membros neste dia aqui em Ipocarmo, possamos constituir um grupo de trabalho 18 

para discutirmos a pauta previamente estipulada para a reunião. O Presidente 19 

informou que haveria a discussão sem qualquer deliberação. O Sr. Hamilton da 20 

Penha L. Silva, o Presidente, tendo como itens a serem discutidos, os seguintes: 1º 21 

a sede do CBH Santo Antônio; 2º - o Regimento Interno; 3º - o calendário de 22 

reuniões para o próximo ano; 4º - as informações sobre as PCH’s instaladas na 23 

Bacia do Rio Santo Antônio. Nada mais havendo a declarar, o Presidente encerrou a 24 

reunião, e eu Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, Secretário lavrei esta ata que após 25 

lida e aprovada, será devidamnete assinada por todos os presentes. Ipocarmo, 06 26 

de dezembro de 2003. 27 


