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Aos dez dias do mês de março do ano de dois e seis, na cidade de Mesquita-MG, na 
quadra poliesportiva da cidade supra-citada, estiverem presentes os membros 
eleitos para gestão do Comitê da Bacia do Santo Antonio, gestão 2006/2007, nesta 
data as 09:35 (nove horas e trinta e cinco minutos AM) foram empossados os 
membros eleitos presentes, titulares e suplentes (num total de 40 conselheiros do 
CBH Santo Antonio e 30 membros com condições de voto) pelo Dr. Adolfo 
Valladares Portela, Diretor da DGP (Diretoria de Gestão Participativa)do IGAM. Após 
a posse dos membros foi exposto pelo então presidente do CBH Santo Antonio o Sr. 
Hamilton da Penha Lage, o ocorrido na ultima reunião de Itabira, na qual indicada 
uma chapa para a Diretoria do CBH, gestão 2006/2007, composta pelo Sr. Hamilton 
da Penha Lage (Prefeitura Municipal de Itabira, Poder Publico Municipal) como 
Presidente, Tereza Cristina de Almeida Silveira (ADAFF de Ferros, Sociedade Civil) 
como Vice-Presidente, Gianni Marcus Pantuza Almeida (Companhia Vale do Rio 
Doce, Usuários) como primeiro secretário e Ana Cristina da Silveira (IGAM, Poder 
Publico Estadual) como segunda secretária. Após estes esclarecimentos do Sr. 
Hamilton da Penha Lage, o Dr. Adolfo Valladares Portela colocou a chapa proposta 
em Itabira para apreciação da plenária bem como a apresentação de uma outra 
chapa caso houve candidatos. Neste momento manifestou o Conselheiro Nelson 
Alvarenga de Assis (representante da Comunidade do Cotovelo de Santa Maria de 
Itabira) questionando se haveria quorum suficiente para realizar a eleição da 
Diretoria 2006/2007, o Dr. Adolfo Valladares Portela solicitou que fosse realizada a 
contagem dos membros que totalizaram 27 (vinte e sete) membros em condição de 
voto, na seqüência a chapa proposta em Itabira foi colocada em votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o Dr. Adolfo 
Valladares Portela fez uma apresentação sobre o papel e a importância do IGAM 
nos comitês. Foi lida a justificativa de ausência de membro do CBH Santo Antonio, 
representante da Emater do Serro. O Dr. Benito Marangoni deu continuidade aos 
trabalhos com palestra sobre a importância do planejamento das ações do Comitê, 
salientando a Visão Estratégica resultada do ultimo seminário ocorrido em Itabira. 
Em seguida o Presidente reeleito do CBH Santo Antonio o Sr. Hamilton da Penha 
Lage Silva, colocou em discussão o planejamento das reuniões (calendário) a serem 
realizadas no ano de dois mil e seis, a próxima reunião será em Santo Antonio do 
Itambé em 25 e 26 de maio de 2006, foi também proposto que o terceiro seminário 
ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto em Santo Antonio do Rio Abaixo e quarto 
seminário dias 23 e 24 de novembro em Naque, a diretoria fará a programação de 
visita às cidades que iram receber o CBH Santo Antonio. Foi solicitado pelo 
Presidente do CBH Santo Antonio o Sr. Hamilton da Penha Lage, que o primeiro 
secretário do CBH Santo Antonio o Sr. Gianni Marcus Pantuza Almeida 
transformasse os dados levantados nas oficinas em linguagem de texto para 
posterior distribuição aos conselheiros, tais dados serão trabalhados na próxima 
reunião. A Sra. Ana Cristina da Silveira do IGAM informou aos presentes sobre o 
Fórum das Águas em Belo Horizonte, nos dias 21, 22 e 23 de março, também 
informou sobre o Fórum das Águas do Rio Doce em Colatina 29, 30 e 31 de março. 
Foi sugerido por Ana Cristina que três membros fossem indicados para participarem 
do Fórum. O Presidente reeleito Hamilton Lage abriu o espaço para manifestação 
dos membros, não havendo nada declarar foi encerrada a reunião. Ata que será 
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assinada por mim e pelos demais membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Santo Antônio, presentes a esta reunião.                   
 


