
Comitê de Bacia Hidrográfica do Santo Antônio 

 1 

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e seis, às 10:00 (dez 1 

horas),no plenário da Câmara Municipal da cidade de Santo Antônio do   2 

Itambé, Minas Gerais, reuniu-se o CBH Santo Antônio – MG, para sua  11ª 3 

reunião ordinária. O Presidente do CBH Santo Antônio – MG fez a  abertura 4 

oficial da reunião às 10:15 (dez horas e quinze minutos) cumprimentando a 5 

todos os  presentes. Ao verificar o quorum, constatou – se que não houve os 6 

2/3 (dois terços) para deliberação, optando para a 2ª chamada às 10:45 (dez 7 

horas e quarenta e cinco minutos), onde também não houve quorum para  8 

deliberações.Os membros que justificaram a ausência foram: Gianni Marcus 9 

Pantuza da CVRD, Flávia Martins Guerra Pantuza da FUNCESI por motivo 10 

de cirurgia em  Belo Horizonte. A Senhora Marluce Oliveira Duarte, da 11 

Secretaria Regional de Ensino - SRE por motivo de morte, o Sr.Felipe 12 

Benício Pedro do Sindicato Metabase de Itabira por compromisso já 13 

assumido, a Srª Rosária Emília da COPASA por motivo de Licença para 14 

parto, o Sr. José Rodrigues de Almeida do Sindicato dos Trabalhadores 15 

Rurais de Conceição do Mato Dentro por compromissos anteriores e seu 16 

suplente Geraldo Serafim de Souza pelo mesmo motivo. O Presidente 17 

destacou a importância da presença de todos os membros nas reuniões. O 18 

Sr. Paulo Garcia  questionou a emissão de correspondência eletrônica, 19 

alegando que a mesma é apenas para agilizar a entrega das 20 

correspondências; mas que o Regimento Interno diz que as 21 

correspondências devem ser encaminhadas via correio. Foi esclarecido ao 22 

conselheiro que a correspondência eletrônica, é correspondência nos termos 23 

do Regimento Interno.O mesmo questionou ainda os horários  do início da 24 

reunião, alegando que estariam em desacordo com o “Regimento Interno”. O 25 

presidente passou a informar sobre as “Deliberações Normativas” 01,02 e 03 26 

que foram lidas, tendo o plenário apresentado algumas modificações para as 27 

mesmas, falou ainda que a Prefeitura Municipal de Itabira estava cedendo 28 

dois funcionários para o escritório do CBH Santo Antônio – MG que são o Sr. 29 

José Estevam da Silva e a Srª Danúzia Martins da Costa.O presidente 30 

passou a palavra ao convidado Sr. Vitor Feitosa, secretário executivo do 31 

CBH Doce, que explanou sobre o convênio ANA, IGAM, IMA e os Estados de 32 

Minas Gerais e Espírito Santo, do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do 33 

Rio Doce. Ao seu término, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 34 

a reunião e eu Heloise Caldeira Brant suplente da 2ª secretária lavrei esta 35 

Ata que será assinada por todos os presentes.  36 
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