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Aos 29 dias do mês de junho de 2004, às 09h00min, reuniram-se no auditório do 1 

Centro Cultural da cidade de Santa Maria de Itabira os membros da Assembléia do 2 

CBH Santo Antônio, conforme pauta previamente apresentada. O Presidente, Sr. 3 

Hamilton da Penha Lage iniciou a reunião, apresentando a justificativa da ausência 4 

do Secretário Executivo do Comitê, Sr. Luiz Cláudio F. de Oliveira, tendo designado 5 

a Sra. Tereza Cristina Silveira para secretariar esta reunião. Dando prosseguimento, 6 

o presidente convidou a Sra. Heloise C. Brant, técnica do IGAM para apresentar o 7 

posicionamento do Setor Jurídico do IGAM em relação ao artigo 25 do Regimento 8 

Interno do CBH Santo Antônio que trata do seguinte: “as reuniões serão realizadas 9 

com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de membros do CBH Santo 10 

Antônio, em primeira colocação e coma maioria absoluta em segunda convocação, 11 

espaçada em 30(trinta) minutos.” De acordo com a senhora Heloise, o Setor Jurídico 12 

do IGAM ainda não deu um retorno quanto à questão e que esta semana irá cobrar 13 

este posicionamento e assim que tiver uma resposta, comunicará ao CBH Santo 14 

Antônio. Foi discutido e por consenso foi definido que as reuniões do CBH Santo 15 

Antônio acontecerão sempre na quarta-feira e quanto houver seminário, este 16 

acontecerá na terça-feira. Foi definido também que a próxima assembléia do CBH 17 

Santo Antônio acontecerá no dia 18 de agosto, na cidade do Serro, ocasião em que 18 

será discutido o Seminário que acontecerá nesta cidade em data ainda a ser 19 

definida. Hamilton fez um breve detalhamento dos acontecimentos do Encontro de 20 

CBH’s que se realizou em Poços de Caldas que na verdade foi uma preparação par 21 

ao 6º Encontro Nacional de CBH’s em Gramado. Disse que o Secretário Executivo 22 

Luiz Cláudio participou do evento e apresentou algumas informações que foram 23 

repassadas por ele. O encontro deu oportunidade de cada comitê apresentar sua 24 

experiência. Heloise, que participou também do evento e apresentou (informou) que 25 

deu para perceber os diferentes níveis dos comitês: tem aqueles mais 26 

empreendedores e aqueles que estão em fase de estruturação, dando os primeiros 27 
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passos. O encontro deu oportunidade de cada comitê apresentar sua experiência. O 28 

Plano de Bacias de Minas Gerais está avançado em relação aos demais estados. 29 

Hamilton apresentou o Zoneamento Ambiental da cidade de Itabira e disse que o 30 

ideal era que cada cidade do CBH Santo Antônio tivesse o seu. Isto facilitaria a visão 31 

geral da Bacia e facilitaria a elaboração do trabalho. Dando prosseguimento 32 

Hamilton falou sobre as OCIP’s e Agência de Bacias. Apresentou o Mapa de sub-33 

bacias do Santo Antônio. A seguir foi realizada uma avaliação do I Seminário de 34 

Integração Sócio-Ambiental do Médio Santo Antônio. Marina, disse que apesar do 35 

público significativo que participou do evento, o público alvo era os produtores rurais 36 

e este não compareceu significativamente. A seguir fez a apresentação de contas do 37 

evento, deixando em caixa para o Comitê a quantia de zero real (R$0,00). Citou os 38 

nomes dos patrocinadores do evento: SAAE – FERMAG – IGAM – CENIBRA – 39 

COPASA – BANCO DO BRASIL – CBH SANTO ANTONIO – Prefeitura Municipal de 40 

Santa Maria de Itabira. Foi sugerido por Flávia, representante da FUNCESI, que 41 

fosse elaborado um relatório do Seminário para constar como registro das ações do 42 

comitê. Sugeriu também que a organização do próximo Seminário fosse discutida na 43 

próxima reunião do Comitê, para que não sobrecarregar as pessoas da cidade onde 44 

o evento é realizado. Hamilton explicou que existe um grupo técnico dentro do 45 

Comitê responsável por esta questão e que no próximo ele participará ativamente da 46 

organização do evento. Tereza Cristina disse que em sua opinião faltou material 47 

para entregar aos participantes em algumas palestras. Rosário destacou o custo do 48 

evento e sugeriu que cada membro se responsabilizasse pela sua hospedagem e 49 

almoço e que este só fosse oferecido para aqueles que não tem como arcar com 50 

esta despesa. Rosária informou que a Cáritas de Itabira irá patrocinar a confecção 51 

de 20.000 (vinte mil) folder’s para o CBH Santo Antônio e que o recurso será 52 

disponibilizado até a próxima semana. Disse que um esboço do folder já está pronto. 53 

Esclareceu ainda, que fosse cobrado um projeto de uma cartilha para ser 54 



Ata da III Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

 3 

apresentado a Cáritas Nacional para liberação de recurso de até R$ 20.000 (vinte 55 

mil reais) no caso de aprovação. Foi definido o grupo que irá ser responsável pela 56 

elaboração desta cartilha: Tereza Cristina, José Eduardo, Rosária, Marinete, Flávia e 57 

Marco Antônio Fernandez (IGAM). Dando prosseguimento foi deliberado sobre a 58 

anuência CBH Santo Antônio para a construção de uma ETE – Estação de 59 

Tratamento de Esgoto em Santa Maria de Itabira. Nelson apresentou o projeto 60 

apresentado pela prefeitura e solicitou o posicionamento do Comitê. Hamilton, disse 61 

que apesar de não ter quorum para deliberarem sobre o assunto, usando a 62 

prerrogativa do “referendum” que lhe confere o regimento interno do CBH Santo 63 

Antônio, ele dará a anuência do CBH Santo Antônio para a construção da ETE de 64 

Santa Maria de Itabira. O Presidente solicitou que fossem indicados dois 65 

representantes do CBH para participarem da comissão interna para elaboração do 66 

Plano Nacional de Recursos Hídricos. Foi definido como representantes do CBH 67 

Santo Antônio Sr. Hamilton e a Sra. Rosária. Nada mais havendo a tratar encerrou-68 

se a reunião e esta ATA que será assinada por todos os presentes.  69 


