
REUNIÃO ORDINÁRIA - CBH SANTO ANTÔNIO 1 

Aos dez dias do mês de novembro de 2006, os membros do Comitê da Bacia 2 

Hidrográfica do rio Santo Antônio - CBH Santo Antônio, estiveram reunidos no 3 

município de Naque, no Auditório da Prefeitura Municipal, na rua Dorcelino, nº 18. 4 

A reunião foi aberta às 9:30 h com 22 membros presentes. O presidente do CBH 5 

Santo Antônio, Hamilton Lage, relatou aos presentes como estava evoluindo o 6 

processo de construção do TDR - Termo de Referência para elaboração do Plano 7 

Diretor Integrado da bacia do rio Doce. Em seguida as presidentes do GTIL - 8 

Grupo técnico Institucional e Legal, Dra. Guiliana Talamoni Fonnof, e do GTOC -9 

Grupo Técnico de Outorga e Cobrança, Rosária Emília Lopes Pinto, fizeram o 10 

relato dos trabalhos. Após os relatos dos grupos técnicos, contatou-se que havia 11 

quorum de 24 membros para deliberações, então, foi lida a ata da reunião anterior 12 

e aprovada por unanimidade. Dando continuidade à pauta da reunião, a vice 13 

presidente, Tereza Cristina Silveira, representante da ADDAF, de Ferros, informou 14 

sobre as audiências públicas ocorridas naquele município, relacionadas à 15 

construção de PCH’s Pequenas Centrais Hidrelétricas, no rio Santo Antônio. 16 

Salientou a importância da participação do CBH Santo Antônio no preparo da 17 

população local para as audiências, trazendo informações fundamentais. Em 18 

seguida, o conselheiro Luiz Cláudio, representante da SAT, de Conceição do Mato 19 

Dentro, falou sobre o Contrato Mundial da Água e a formação do Comitê Brasileiro 20 

para o contrato, ressaltando a importância da relação do CBH Santo Antônio com 21 

a França. Após as explicações, Luiz Cláudio, leu a carta enviada por Danielle 22 

Miterrand e solicitou a participação do CBH neste processo. Prontamente a 23 

proposta foi aceita e o CBH Santo Antônio se comprometeu a apoiar e participar 24 

mais ativamente das articulações sobre o Contrato Mundial da Água. O 25 

conselheiro Alfredo José Ferreira representante da COPASA, manifestou interesse 26 

em realizar um trabalho conjunto com o CBH. O Presidente Hamilton reforçou o 27 

posicionamento da França em relação às questões ambientais. Relatou sobre o 28 

projeto Mosaico, aprovado pelo FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente e 29 

explicou o convênio Brasil - França para implantação dos projetos, sendo a 30 

Embaixada Francesa a responsável pela condução dos trabalhos. Em seguida, 31 



passou-se a aprovação das deliberações nºs 1, 2, 3 e 4, todas enviadas aos 32 

membros com antecedência. O conselheiro Paulo César Garcia, representante da 33 

Associação Cultural Itabira Século XXI, retirou o pedido de vista solicitado na 34 

reunião anterior de Santo Antônio do Rio Abaixo, por considerar que todas suas 35 

contribuições foram contempladas. A presidente do GTIL, Dra. Guiliana Fonnof, 36 

leu as deliberações nºs 1 a 3 com as alterações sugeridas pelo GTIL, que foram 37 

aprovadas por unanimidade. Em relação à deliberação nº 4, foi observado pelo 38 

GTIL que o CBH Santo Antônio não é órgão executivo e sim deliberativo e as 39 

funções descritas na deliberação nº 4 são funções executivas e muito específicas. 40 

Deste modo, ficou acordado que esta deliberação sofreria ajustes para posterior 41 

aprovação. O presidente Hamilton Lage, prosseguindo a reunião, pediu sugestões 42 

para elaboração do cronograma de reuniões do ano de 2007. Foi estabelecido que 43 

a primeira reunião será dia 9 de fevereiro, em Itabira. A segunda reunião, com 44 

seminário de integração sócio ambiental será dias 10 e 11 de maio, em 45 

Congonhas do Norte. A terceira reunião será dias 16 e 17 de agosto, em Dom 46 

Joaquim. A última será nos dias 8 e 9 de novembro, em local não definido. Os 47 

membros do CBH deram uma pausa para o almoço, e após este, retornaram para 48 

assistir a apresentação do projeto Sistema de Informações, apresentado pelo 49 

presidente Hamilton Lage. A proposta é que este projeto seja apresentado ao 50 

FHIDRO com a chancela do CBH Santo Antônio. Foi aprovado por unanimidade e 51 

houve um entendimento que este deveria ser ajustado ao padrão de projetos do 52 

FHIDRO e apresentado ainda este ano ao IGAM para os devidos 53 

encaminhamentos. Como último item, não constando da pauta, mas aceito por 54 

todos, foi apresentada a proposta da MMX sobre o projeto do Mineroduto Minas - 55 

Rio. O representante da empresa detalhou alguns aspectos do projeto e se pôs à 56 

disposição para maiores esclarecimentos. Nada mais tendo a tratar, foi lavrada 57 

esta ata, que depois de aprovada será assinada por todos. 58 

 59 

 60 

 61 

Naque, 10 de novembro de 2006.  62 


