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Aos treze (13) dias do mês de maio de 2005, às 09:00h, no ginásio poliesportivo da 1 

cidade de Joanésia, reuniu-se os membros do CBH Santo Antônio, para a realização 2 

de sua 7ª Reunião Ordinária. O presidente, Sr. Hamilton P. Lage abriu a reunião às 3 

9:15h, aguardando a presença do mínimo de 24 membros para que possa haver 4 

quorum para deliberações. A palavra foi passada para o Sr. José Estevam da Silva 5 

que fez um breve relato das atividades do Fórum das Águas ocorrido na cidade de 6 

Belo Horizonte. O Sr. Estevam ponderou sobre a pouca participação dos membros 7 

do Comitê e enfatizou a organização primorosa do evento por parte do IGAM. Na 8 

seqüência a palavra foi dada ao Sr. Adolpho Valadares, diretor do IGAM, que 9 

também fez esclarecimento sobre o IV Fórum das Águas, tendo dito também, que o 10 

V Fórum será organizado com mais antecedência. Passada a palavra ao Sr. José 11 

Eduardo Guerra, ele fez seu relato sobre o Fórum do Rio Doce, ocorrido de 28 a 30 12 

na cidade de Governador Valadares. Apresentou os cursos e palestras 13 

apresentados no evento e informou que não foi possível sua participação integral em 14 

função do atendimento ao público. O Sr. José Eduardo falou também sobre o 15 

modelo de consórcio de resíduo sólido realizado na região. O presidente Sr. 16 

Hamilton falou sobre a reunião do CBH Doce onde foi feita a eleição da nova 17 

diretoria. A Sra. Flavia Pantuza relatou que houve uma manifestação contrária à 18 

decisão da eleição do Doce, em relação aos três (3) anos propostos pela diretoria. O 19 

presidente passou a palavra para a Sra. Rosária Emília Lopes Pinto que relatou as 20 

discussões ocorridas no Fórum do Rio Doce quanto às questões para a formação da 21 

Agência Única para a Bacia do Rio Doce. Ela avaliou que o momento não foi o 22 

melhor para a discussão, uma vez que houve pouca participação. Informou ainda 23 

que, esta proposta partiu da Agência Nacional de Águas. Informou também que 24 

havia uma indecisão quanto a cobrança por parte dos Comitês e que o CBH Santo 25 

Antônio ainda não tinha uma posição definida quanto à Agência única, uma vez que 26 

ainda não foi feito um estudo da Bacia e que é preciso também, efetivar uma ampla 27 
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análise dentro do CBH Santo Antônio quanto à Agência. A Sra. Flávia Pantuza 28 

apresentou a proposta de criação de um instrumento de comunicação para os 29 

membros do Comitê, como um jornal, site ou outros. O presidente informou que no 30 

caso das Agências é preciso observar o princípio da descentralização, entendendo 31 

os passos de cada Comitê, para o entendimento de todos. Em seguida, a palavra foi 32 

passada à Deputada Elisa Costa, que saudou os participantes e falou da sua 33 

experiência junto ao Rio Doce. Falou também sobre a tarefa de mobilização das 34 

Prefeituras do Rio Doce em torno da questão do tratamento de esgoto. Em seguida 35 

foi dada a palavra ao Deputado que exaltou o importante papel do CBH Santo 36 

Antônio para a melhoria da qualidade de vida da população. Na seqüência a palavra 37 

foi concedida ao prefeito de Mesquita, que falou sobre a importância do Rio Santo 38 

Antônio para todos da região e que a cidade de Mesquita é uma parceira no 39 

processo de mobilização. O Sr. Paulo César Garcia da Associação Século XXI 40 

manifestou que o seguimento da sociedade civil está sempre presente em peso nas 41 

reuniões do CBH. O presidente Sr. Hamilton registrou a presença de vinte e dois 42 

(22) membros presentes votantes nesta reunião. A Sra. Flávia Pantuza registrou a 43 

informação de que seu suplente nunca compareceu às reuniões que ela não pôde 44 

estar presente. Neste caso, pede providências. A palavra foi passada ao Sr. Darci do 45 

SAAE de Itabira, membro que foi definido na ultima reunião da cidade de Ferros,  46 

como coordenador da Comissão de Projetos do CBH Santo Antônio. Em seguida, a 47 

palavra foi concedida à Sra. Ana Cristina (IGAM), representante da Comissão 48 

Eleitoral do CBH Santo Antônio, conforme definido na última reunião de Ferros, que 49 

falou sobre a habilitação dos membros para o processo eleitoral. Ela relatou que 50 

foram definidas as seguintes datas para o processo: cadastramento – de 18 de maio 51 

a 30 de junho, divulgação dos habilitados – 05 de julho; prazo para impugnação e 52 

recursos – de 07 a 15 de julho; julgamento dos recursos – 19 a 29 de julho, 53 

divulgação final dos habilitados – 02 de agosto, reunião dos segmentos – 16 agosto, 54 
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reunião de eleição e posse – 15 e 16 de setembro, locais sugeridos para inscrição – 55 

Prefeitura Municipal de Braúnas, Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, 56 

sede do CBH em Itabira e na sede do IGAM em Belo Horizonte. Logo após, a 57 

palavra foi dada à Sra. Flávia Pantuza que propôs, como instrumento da 58 

dinamização da comunicação no comitê, inserir informações do CBH em um 59 

informativo da Funcesi. A assembléia decidiu por criar um grupo de comunicação do 60 

CBH, sendo formado por: Flávia Pantuza, Gianni Pantuza, Luiz Cláudio de Oliveira, 61 

Mario Menezes e Rosária. O grupo fez uma avaliação positiva do seminário sócio 62 

ambiental ocorrido ontem. O Sr. Nelson solicitou cópias de todas as atas do Comitê 63 

para serem distribuídas aos membros. Encerrando a reunião, o prefeito de Joanésia 64 

cumprimentou e agradeceu a todos os presentes, destacando a importância de se 65 

participar de um movimento como este do CBH Santo Antônio. Nada mais havendo 66 

a tratar lavrou-se a presente ATA que será assinada por mim, Luiz Cláudio Ferreira 67 

de Oliveira, secretário executivo do CBH Santo Antônio e pelos demais membros 68 

presentes a esta reunião.  69 


