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Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2005, às 08:00, no salão nobre da Câmara 1 

Municipal de Ferros, realizou-se uma Assembléia do CBH Santo Antônio, conforme 2 

pauta previamente apresentada a todos os presentes. O Sr. Hamilton da Penha 3 

Lage Silva, presidente do CBH Santo Antônio, agradeceu a acolhida na cidade de 4 

Ferros e apresentou a todos os novos membros do CBH Santo Antônio. A seguir fez 5 

a contagem dos presentes e verificou que ouve quorum para deliberações. Hamilton 6 

informou que estará presente na reunião o francês Jean Luc Touly, presidente do 7 

Contrato Mundial da Água na França e diretor da França Liberte para as questões 8 

da água. Enquanto aguardávamos a sua presença foi dado o andamento da pauta 9 

da reunião. Destacou e agradeceu ainda a presença do escritor Henrique Lobo. 10 

Prosseguindo, foi discutida a formação da Comissão Eleitoral. Cada segmento se 11 

reuniu e indicou um representante para compor a comissão eleitoral, que ficou assim 12 

formada: Segmento Sociedade Civil, Paulo C. Garcia representante da Século XXI 13 

de Itabira; Usuários, Gianni Marcus Pantuza, representando a Vale do Rio Doce; 14 

Poder Público Estadual, Romildo Araújo Machado, representando a Secretaria de 15 

Turismo de Minas Gerais; Poder Público Municipal, Darlélia representando a 16 

Prefeitura de Braúnas. Foi destacada a importância e a seriedade do trabalho da 17 

Comissão que será responsável pelo processo de composição do Comitê Bacia 18 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio, para o próximo mandato. O Sr. Gianni Pantuza, 19 

justificou a ausência de Flávia Pantuza, representante da Funcesi e informou que a 20 

mesma não consegui entrar em contato com a sua suplente para que pudesse 21 

substituí-la nesta reunião. A seguir foi discutida a formação de uma comissão para 22 

ser responsável pela realização de projetos para o CBH, para criar um Banco de 23 

Projetos. Esta comissão de projetos ficou assim constituída: Paulo Dantas – 24 

CENIBRA; Darcy – SAAE; Rejane – EMATER; Paulo Sérgio Torres Procópio – 25 

Prefeitura do Serro; José Eduardo Passos – CBH Doce; Padre Élson Vital – Cáritas 26 

Diocesana; Tereza Cristina Almeida Silveira – ADDAF. Foi definido que o 27 
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coordenador dos grupos de trabalho será o representante do SAAE Itabira, Sr. 28 

Darcy. Prosseguindo, Hamilton citou o artigo 24 do Regimento Interno: “O Plenário 29 

do Comitê reunir-se-á: I – ordinariamente, a cada bimestre, em data, local e horas 30 

fixadas com antecedência de, pelo menos, quinze dias, pela Secretaria”. Explicou 31 

que está impossível o seu cumprimento e sugeriu que mudasse as reuniões para 32 

serem trimestrais. A sugestão foi aprovada por unanimidade e Hamilton informou 33 

que irá apresentar ao IGAM a mudança no Regimento. Em seguida foi discutida a 34 

situação dos membros que estão faltando às reuniões descumprindo o Regimento. 35 

Foi definido que deverá se cumprir o artigo 10 do Regimento, a saber: “O membro 36 

que não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas do CBH Santo Antônio ou 5 37 

(cinco) alternadas, sem justificativa, acatada pelo plenário, receberá comunicação do 38 

desligamento da sua representação.” Ana Cristina da Silveira, representante do 39 

IGAM, entregou a todos um questionário a ser preenchido e encaminhado ao IGAM. 40 

Esclareceu que o objetivo é traçar um perfil dos membros do CBH Piracicaba que 41 

será no dia 18 de março de 2005, na sede da AMEPI em João Monlevade; 42 

Comemoração dos 50 anos do SAAE em Itabira. Informou que estão tentando junto 43 

ao SEBRAE que a capacitação que está acontecendo no CBH Piracicaba seja 44 

estendida ao CBH Santo Antônio. A reunião foi interrompida com a chegada do 45 

francês Jean Luc Touly e sua comitiva. Os alunos da EE Silveira Drumond fizeram a 46 

apresentação de uma coreografia alertando da necessidade de preservação do meio 47 

ambiente para sobrevivência das gerações futuras. De retorno ao salão nobre da 48 

Câmara, o Sr. Luiz Cláudio F. de Oliveira, secretário executivo do Comitê, fez a 49 

apresentação do Sr. Jean Luc Touly, destacando a importância de sua presença e 50 

agradecendo a honra de sua participação na 7ª Assembléia do CBH Santo Antônio. 51 

Esclareceu que o Sr. Jean Luc Touly veio ao Brasil para um encontro com 52 

ambientalistas e autoridades para discutir diversas questões sobre a gestão da água 53 

no Brasil e no mundo. O Sr. Luiz Cláudio F. O. enfatizou a importância do movimento 54 
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para a criação da RESERVA DA BIOSFERA da Serra do Espinhaço, indicado pela 55 

ONG SAT e Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, que engloba 53 municípios da 56 

região. O Sr. Luiz Cláudio enfatizou o apoio do Sr. Governador do Estado e do 57 

Secretário de Estado de Meio Ambiente Sr. José Carlos de Carvalho. Também 58 

informou do apoio da Sra. Danielle Mitterrand, que visitou o município de Conceição 59 

do Mato Dentro no último mês de fevereiro e também da Fundação Francesa 60 

Libertes. Dando boas vindas a todos, o artista ferrense Eduardo Brito Leite da Silva 61 

tocou no saxofone o Hino de Ferros. Em sua fala Jean Luc, destacou a importância 62 

dos CBHs e falou sobre a experiência da França na gestão dos Recursos Hídricos. A 63 

seguir foi realizado um balanço do V Seminário de Integração Sócio Ambiental do 64 

CBH Santo Antônio, ocorrido no dia anterior na cidade de Ferros. O Sr. Nelson 65 

Alvarenga de Assis, representante do Conselho Comunitário do Grupo Esperança do 66 

Cotovelo, relcamou, dizendo que foi dado muito espaço para as empresas, CEMIG, 67 

CENIBRA, COPASA, Globalbank. O Sr. Hamilton esclareceu que os temas das 68 

palestras foram definidos anteriormente juntamente com os organizadores do evento 69 

em Ferros e o Prefeito Municipal. Tereza Cristina esclareceu que todos os temas 70 

foram de interesse do município e em relação à palestra da COPASA, informou que 71 

a renovação da concessão da COPASA é que deveria esclarecer sobre o assunto. 72 

Esclareceu ainda que nos debates o público presente teve a oportunidade de se 73 

manifestar livremente, fazendo seus questionamentos. Salientou que houve uma 74 

participação ativa da comunidade durante os eventos (debates e questionamentos) 75 

foram produtivos e esclarecedores. Os demais membros do CBH Santo Antônio 76 

avaliaram positivamente o Seminário e parabenizaram os organizadores. Tereza 77 

Cristina informou que o CEMIG doou 200 mudas de plantas nativas e a CENIBRA 78 

298 mudas de eucalipto e 300 mudas de Ipê. Esclareceu que estas mudas serão 79 

plantadas à margem do Rio Santo Antõnio, em Ferros, juntamente com os alunos 80 

das escolas. As mudas de eucalipto serão doadas aos produtores rurais, para serem 81 
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plantadas em áreas de erosão. A seguir foi discutida a participação no Fórum das 82 

Águas em Belo Horizonte e em Governador Valadares, ficando definido que o CBH 83 

apresentará as ações desenvolvidas na região pelo CBH Santo Antônio e pelos 84 

órgãos públicos e privados. Destacou a importância do Seminário em Ferros ter sido 85 

filmado em sua íntegra, pois assim poderão apresentar este documento nos Fóruns. 86 

O Sr. Estevam informou que o projeto de confecção de cartilha e seminários foi 87 

aprovado pela Cáritas Diocesana, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais). Foi 88 

definido as pessoas que irão participar nos Fóruns de Belo Horizonte na praça da 89 

Assembléia e em Governador Valadares. Em Belo Horizonte participarão: Dalberth 90 

de Belo oriente; José Eduardo Passos Guerra; Rejane Beatriz Mendes; Felipe 91 

Benício Pedro. No Fórum de Valadares: José Jerêncio (Cacique Baiara Pataxó), 92 

Rosária Emília Lopes Pinto, Tereza Cristina Almeida Silveira, Felipe, José Eduardo 93 

Passos, Maria do Rosário Reis Simões. Será enviada correspondência para 94 

representantes da Imprensa para participarem nos Fóruns. O sr. Samuel Gomes 95 

Lopes, presidente do Movimento Pró-Povo, fez uma denúncia ao Comitê pediu que 96 

fossem tomadas as devidas providências. Segundo o Sr. Samuel a empresa 97 

CENIBRA no município de Belo Oriente, não vem cumprindo a legislação ambiental, 98 

bem como as condicionantes do licenciamento. Denunciou ainda que devido ao 99 

plantio de eucalipto a qualidade das águas superficiais dos mananciais no município 100 

de Belo Oriente que estão sendo contaminadas por operações da empresa, 101 

apresentando fotos de lagoas secas e animais mortos. O Sr. Hamilton presidente do 102 

CBH Santo Antônio, disse que encaminhará as denúncias aos órgãos competentes 103 

para que tomem ciência e verifiquem a veracidade dos fatos citados para dar uma 104 

parecer real da situação. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ATA que 105 

será assinada por mim, Tereza Cristina Almeida Silveira, secretária nomeada para 106 

secretariar esta reunião e demais presentes. Ferros, 11 de março de 2005.  107 


