
Ata da II Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2004 (dois mil e quatro), reuniram-se na 1 

Biblioteca Pública Municipal de Conceição do Mato Dentro, os membros do Comitê 2 

da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. O Presidente Sr. Hamilton da Penha 3 

Lage, abriu a reunião junto com o Secretário Executivo, Sr. Luiz Cláudio Ferreira de 4 

Oliveira e o Diretor da DGP do IGAM, Sr. Adolfo Valladares Portela. O Presidente 5 

procedeu à chamada dos membros presentes, constatou-se a presença de apenas 6 

20 (vinte) membros votantes. A Sra. Valdete de Souza Oliveira Mattos, 7 

representante do IGAM, apresentou a proposta de o Comitê deliberar sobr a 8 

alternativa de votação por maioria abasoluta, especificamente para o Comitê da 9 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. Apresentada a questão à plenária, foi 10 

decidida afirmativamente jpor maioria absoluta. Logo após, este Secretário Executivo 11 

leu a ata da reunião realizada no último dia 06 (seis) de dezembro em Ipocarmo; 12 

após lida, a ata foi aprovada pela Assembléia de hoje, sem qualquer alteração. 13 

Passou-se à leitura da relação das mudanças de membros publicadas pelo Sr. 14 

Governador Aécio Neves. O Presidente relatou a questão das cidades que irão 15 

compor a unidade de planejamento do CBH Santo Antônio. A Sra. Valdete solicitou 16 

uma espera para confirmação do sistema de geoprocessamento do IGAM. O 17 

Presidente apresentou a proposta de manter o regimento como está, com a redação 18 

atual sobre a relação de cidades. O assunto foi colocado em votação, tendo sido 19 

aprovado por todos. Dando seqüência, o Presidente abordou a questão da mudança 20 

de redação do Regimento Interno, nos eu artigo 18, sendo aprovada a inclusão do 21 

inciso XVI, com a seguinte redação: “solicitar ao membro que participar de eventos 22 

representando o CBH Santo Antônio, um repasse por escrito a todos os membros, 23 

de um resumo do evento e da participação do mesmo, digo, no mesmo”. Outra 24 

mudança diz respeito do artigo 22 acrescentando o inciso VII, com a seguinte 25 

redação: “Prestar contas em Assembléia, e repassar por escrito a prestação de 26 

contas aso membros, dos recursos utilizados pelo CBH Santo Antônio, advindo de 27 
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qualquer setor da sociedade governamental, ONG e privado” – e o inciso VIII – “A 28 

prestação de contas deverá ser realizada de acordo com o calendário de 29 

assembléias”. Quanto ao artigo 25, foi feita a proposta de retirar do texto os 30 

seguintes dizeres: “dependem da aprovação de no mínimo 2/3 de votos da 31 

totalidade de seus membros”. As propostas foram colocadas para a plenária, tendo 32 

sido aprovadas por unanimidade. Seguindo a pauta, passamos à discussão sobre a 33 

cidade que se candidataria a sediar o Comitê do Santo Antônio. O assunto foi 34 

colocado em votação, sendo aprovado pela maioria dos membros presentes. Dando 35 

prosseguimento, o Presidente abordou a questão do convênio com a ANA – Agência 36 

Nacional de Águas. Em relação ao assunto, foi dito que não haveria deliberação 37 

nesta reunião para que os conselheiros pudessem apreciar, digo, apreciar a matéria 38 

na próxima reunião. Na seqüência, foi abordada a questão da realização e 39 

agendamento dos seminários municipais de mobilização que passariam a esclarecer 40 

sobre as ações do Comitê de Bacia; foi colocado em votação a proposta de 41 

deliberação sobre o acoplamento da reunião ordinária junto à realização dos 42 

seminários. Analisada a questão, foi aprovada pela assembléia. Quanto as datas e 43 

locais para a realização dos seminários, foram indicados e aprovadas as seguintes: 44 

10 (dez) e 11 (onze) de junho, na cidade de Santa Maria de Itabira; 19 (dezenove) e 45 

20 (vinte) de agosto, na cidade do Serro, e 25 (vinte e cinco) e 26 (vinte e seis) de 46 

novembro em cidade a ser definida. O presidente abordou sobre o convite do CBH 47 

Doce para composição da Câmara Técnica Institucional e Legal. Foi apresentada 48 

sugestões de indicação do representante da FUNCESI e da Associação Século XXI, 49 

tendo esta sugestão sido acatada pelos representantes. Este secretário executivo 50 

passou então a relatar o histórico envolvendo o processo de licenciamento de 51 

Pequenas Centrais Hidrelétricas propostas pela Construtora Barbosa Melo para o 52 

Rio Santo Antônio e seus afluentes. O secretário apresentou as várias discrepâncias 53 

do processo de licenciamento. Diante dos fatos apresentados, definiu-se em 54 
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assembléia que o Comitê fará uma solicitação para o IGAM, solicitando que o órgão 55 

informe sobre o planejamento de implantação de PCH’s no Rio Santo Antônio. Nada 56 

havendo a declarar, o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de 57 

todos e eu, Luiz Cláudio Ferreira de Oliveira, secretário executivo, lavrei esta ata que 58 

após lida e aprovada deverá ser assinada por todos os presentes. Conceição do 59 

Mato Dentro, 03 (três) de abril de 2004 (dois mil e quatro).  60 


