
Ata da V Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

Aos 26 dias do mês de novembro de 2004 reuniram-se, na cidade de Braúnas, os 1 

membros do CBH Santo Antônio para sua Reunião Ordinária. O Presidente Sr. 2 

Hamilton P. Lage abriu a reunião informando sobre a posição do IGAM quanto ao 3 

questionamento sobre a “deliberação com no mínimo 2/3 do total de membros do 4 

comitê” e também sobre a dificuldade de se atingir esse patamar nas reuniões. O 5 

CBH Santo Antônio solicitou, para aprovação das questões, levando-se em conta a 6 

realidade do Comitê, que as questões fossem aprovadas por 50%. O IGAM informou 7 

através do Sr. Rodrigo Laborne Mattioli que, de acordo com o decreto 42.595, de 8 

23/05/2002, quem instituiu o Comitê, no seu artigo VI, reza que o número 9 

estabelecido seria de 2/3. Assim sendo, seria preciso mudar o referido decreto para 10 

se obter as mudanças solicitadas. A plenária decidiu, por maioria, que o CBH Santo 11 

Antônio irá encaminhar no próximo dia 08 de dezembro a referida solicitação para 12 

mudança do decreto citado. A seguir, foram abordadas as questões do Calendário 13 

de atividades para o ano de 2005, sendo assim definido: 10 e11 de março – reunião 14 

na cidade de Ferros; 12 e 13 de maio – reunião na cidade de Joanésia; 14 e 15 de 15 

julho – reunião na cidade de Conceição do Mato Dentro; 15 e 16 de setembro – 16 

reunião na cidade de Itabira, quando será feita a eleição da nova presidência e 17 

diretoria; 10 e 11 de novembro, em local a definir. Dando prosseguimento, o 18 

presidente apresentou e procedeu à leitura do Relatório de Atividades do ano de 19 

2004 do CBH Santo Antônio. Passou-se então para a apresentação dos assuntos 20 

gerais. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião e eu, Luiz 21 

Cláudio F. de Oliveira, Secretário Executivo deste Comitê lavrei a presente ATA que 22 

será assinada pelos membros presentes. 23 


