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Aos 18 dias do mês de agosto de 2004 reuniram-se, no auditório da PUC Minas 1 

Serro, os membros do CBH Santo Antônio para sua Reunião Ordinária. O 2 

presidente, Sr. Hamilton P. Lage iniciou a reunião as 09h00min, abordando para os 3 

membros da Assembléia a situação geográfica peculiar do município de Serro, que 4 

faz parte de 03 Bacias de rios federais: Rio Jequitinhonha, Rio Doce e Rio São 5 

Francisco. A seguir, a Sra. Rosária, vice-presidente do Comitê, conduziu a avaliação 6 

do I Seminário de Integração Ambiental do Alto do Santo Antônio, ocorrido no dia 7 

anterior. Os organizadores do evento e demais membros do comitê citaram como 8 

pontos positivos: o público escolhido (estudantes, em sua maioria da zona rural) e a 9 

sensibilização com relação à questão ambiental. O Sr. Paulo Sérgio Torres Procópio 10 

da cidade do Serro enfatizou o apoio da PUC Serro e das escolas do município para 11 

a realização do evento. Na seqüência, o Sr. Luiz Gustavo Soares representante da 12 

Promotoria Pública da cidade do Serro relatou os problemas de comunicação no 13 

Comitê, em relação aos recebimentos de e-mail’s. O Sr. Hermínio Chaves 14 

representante da prefeitura de Itambé do Mato Dentro, avaliou como positivo o 15 

Encontro, destacando também as falhas da comunicação eletrônica. Dando 16 

prosseguimento, o Sr. Luiz Soares Dumont, representante do Sindicato dos 17 

Produtores Rurais do Serro, avaliou o fator importante da descentralização de 18 

informações gerada pelo Seminário. Na seqüência, a Sra. Flávia Martins Pantuza 19 

destacou que a presença dos filhos dos produtores rurais no seminário seria uma 20 

forma de acesso indireto para os pais. Avaliou também que a organização de 21 

eventos como esse não deve ficar a carga de um pequeno grupo mais sim de todo o 22 

comitê. Na seqüência o Sr. Gianni Pantuza representante da CVRD avaliou também 23 

problemas na comunicação, assim como a Sra. Rejane Beatriz representante da 24 

Emater, que também expôs o problema da comunicação de última hora. O Sr. Felipe 25 

Benício representante do Sindicato Metabase informou que a comunicação via 26 

correio estava adequada, mas que a comunicação por e-mail estava falha. Dando 27 
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prosseguimento o Sr. Luiz Cláudio secretário executivo relatou as questões quanto à 28 

comunicação, informando que muitas cartas enviadas estavam retornando devido a 29 

informação equivocada dos endereços e também, quanto aos e-mails, o mesmo 30 

acontecia, apesar do pouco número de e-mail cadastrados para a devida 31 

comunicação. O Secretário enfatizou ainda a importância da reciprocidade da 32 

comunicação e que era preciso o empenho de todos para o adequado fluxo das 33 

informações. O presidente, Sr. Hamilton P. Lage, enfatizou as funções do Comitê de 34 

Bacia, destacando as dificuldades do Poder Público (Estadual e Federal) para o 35 

planejamento das questões hídricas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luiz Cláudio F. 36 

de Oliveira, Secretário Executivo deste Comitê lavrei a presente ATA que será 37 

assinada pelos membros presentes. 38 


