
                        CBH SANTO ANTÔNIO 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 2007, os membros do Comitê da Bacia 1 

Hidrográfica do rio Santo Antônio estiveram reunidos na cidade de Itabira-MG, na 2 

Câmara Municipal, à Av. Carlos Drummond de Andrade, 651. Na abertura, o 3 

presidente Hamilton da Penha Lage fez um breve relato sobre a importância do 4 

workshop realizado no dia 08 de fevereiro de 2007 e destacou que disponibilizará o 5 

material em CD para os interessados. A verificação do quorum foi feita às 9:20h, 6 

totalizando 23 membros titulares do comitê e o Sr. Paulo Garcia da Associação 7 

Cultural Século XXI ressaltou que nesse horário já deveria estar sendo feita a 2ª 8 

chamada conforme a pauta. Após o apoio da assembléia e conforme o regimento, a 9 

2ª chamada foi realizada às 9:50h. Enquanto não se obtinha o quorum para 10 

deliberação, a diretoria foi convocada para presidir a mesa. Foram chamados o 11 

presidente do CBH – Hamilton da Penha Lage (Pref. Itabira), a vice-presidente –12 

Tereza Cristina Almeida Silveira (ADDAF- Ferros) e a 2ª secretária – Lílian Márcia 13 

Domingues (IGAM), tendo o 1º secretário, Sr. Danilo Carvalho de Almeida (CVRD) 14 

justificado sua ausência por meio de ofício. Após a composição da mesa, foi feita a 15 

leitura da pauta, destacando que não haveria votação enquanto não houvesse 16 

quorum. Foi lida a Ata da XII reunião ordinária do CBH ocorrida em Naque-MG pela 17 

2ª secretária. O Sr. Paulo Garcia (Século XXI) e a Sra. Rosária Emília Lopes Pinto 18 

(COPASA), destacaram que não foi citada na referida ata que a eleição do comitê 19 

ocorrerá em setembro de 2007 e os membros pediram a inclusão da informação. 20 

Propôs, ainda, a substituição do termo “proposta” por “apresentação“ da empresa 21 

MMX. Seguindo a pauta, o presidente falou sobre o projeto do SIGI Santo Antônio e 22 

citou sua importância para a bacia. Disse que ele já foi aprovado no IGAM e que 23 

está aguardando a aprovação pelo Grupo Coordenador do FHIDRO. A seguir, a Sra. 24 

Rosária Emília Lopes Pinto – presidente do GTOC - expôs que já foram realizadas 25 

três reuniões do Grupo salientou a situação com relação à falta de membros, 26 

principalmente do poder público municipal. Falou ainda que a próxima reunião será 27 

no dia 27/02/2007 e pediu empenho dos membros para o comparecimento. Às 10:10 28 

verificou-se a existência de quorum e o presidente propôs para a plenária votar 29 

sobre a recuperação da condição de deliberação do comitê. Após consentimento, a 30 

reunião seguiu conforme a pauta. A ata da reunião anterior foi, então, aprovada com 31 

as devidas correções. A seguir, o presidente do CBH informou sobre a questão do 32 

ad referendum dos projetos enviados para o FHIDRO e destacou o SIGI Santo 33 

Antônio. Disse que a figura do ad referendum não será utilizada demasiadamente e 34 

justificou que, no caso do projeto citado, do projeto da ETE Pedreira e ETE Santa 35 

Maria, isso ocorreu devido à urgência em se enviar projetos da bacia para o 36 

FHIDRO ainda no exercício de 2006. A 2ª secretária Lílian Márcia Domingues 37 

reforçou as informações prestadas pelo presidente e falou sobre as iniciativas e o 38 

empenho do IGAM junto aos comitês para que o recurso fosse plenamente utilizado 39 

nas bacias hidrográficas de Minas Gerais. Após intervenção da Sra. Giuliana 40 

Talamoni Fonoff da GTIL a respeito da importância dos projetos enviados ao IGAM, 41 

a Sra. Lilian Márcia Domingues esclareceu que os critérios para os projetos no 42 

exercício de 2007 estão sendo discutidos pelo Grupo Coordenador e informou que o 43 

comitê tem muita responsabilidade no envio de projetos que sejam realmente 44 

importantes para a bacia. O presidente, no uso da palavra, falou sobre o critério 45 

utilizado pelo governo da priorização da bacia do Rio São Francisco e destacou a 46 

questão da contribuição da bacia do Doce quanto aos recursos financeiros 47 
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comparando com a contribuição do São Francisco, afirmando não entender e 48 

mesmo concordar com tal priorização. Neste momento houve questionamentos 49 

sobre a diferença na destinação de recursos para as bacias mineiras. O Sr. José 50 

Estevam destacou que ainda poderão ocorrer novos casos de projetos votados ad 51 

referendum e o presidente ressaltou que mesmo assim deverá ser votado. O 52 

presidente disse que vai tentar evitar ao extremo o uso do ad referendum, uma vez 53 

que agora serão definidos critérios e haverá tempo para deliberar projetos nas 54 

reuniões ordinárias. Foi solicitado pela Sra. Rejane Beatriz Mendes – EMATER - a 55 

disponibilização da legislação referente ao FHIDRO. Lilian reiterou que a legislação 56 

está disponível no site do SIAM, mas que tanto ela, quanto o escritório do comitê 57 

poderiam disponibilizá-lo. No caso do projeto da ETE Santa Maria, mesmo havendo 58 

a liberação ad referendum, eles foram informados dos problemas que o projeto 59 

apresentava e explicou que, devido à pressa, houve uma reunião e por isso a 60 

legislação foi passada somente para um membro de cada comitê. O presidente, 61 

seguindo a pauta, falou sobre a decisão de colocar o ofício ao Secretário em 62 

votação na plenária e falou sobre a sua importância e sobre os interesses diversos. 63 

O Sr. Nelson Alvarenga de Assis – Sociedade Civil – falou que já havia 64 

encaminhado 2 ofícios à FEAM em 2002 a respeito das PCH’s, citando que 2 delas 65 

serão construídas em áreas prioritárias para conservação e pediu que o nome do Sr. 66 

Fábio – pesquisador da ictiofauna da região – fosse citado no manifesto ao 67 

secretário. O presidente do comitê salientou então a importância e a força do comitê 68 

que é representado por todos os seguimentos e esclareceu a necessidade de 69 

objetividade na carta e a importância dos trabalhos apresentados no workshop sobre  70 

a bacia do Santo Antônio. Foi colocado pelo Sr. Paulo Garcia o não recebimento do 71 

oficio e da convocatória por alguns conselheiros e muitos se manifestaram 72 

favoráveis à colocação do Sr. Paulo, afirmando não ter recebido os emails. Após a 73 

colocação de alguns possíveis problemas que possam estar ocorrendo, foi colocado 74 

que a secretaria do comitê passaria a prestar atenção na comunicação com os 75 

conselheiros. A carta ao secretário foi votada e aprovada. Após, foi informado pelo 76 

Sr. Luiz Cláudio de Oliveira (Secretaria de Meio Ambiente de Conceição do Mato 77 

Dentro) que no dia 27/02/2007, às 14:00h, na Câmara Municipal, será realizada uma 78 

audiência pública no município sobre as PCH’s. Neste momento, o Sr. José Estevam 79 

pediu que fossem encaminhadas cópias de todos os ofícios relativos a bacia 80 

primeiramente à secretaria do comitê para que todos os membros se conscientizem 81 

e possam se programar para participar e fortalecer as decisões e reforçado pela Sta. 82 

Lilian. O presidente do CBH falou sobre o Fórum e sobre a escolha dos 83 

homenageados. Falou que devido à urgência, novamente houve a necessidade do 84 

uso do ad referendum para serem feitas as indicações. Foi solicitada a escolha de 85 

representantes para os três segmentos, seguindo a legislação federal  - sociedade 86 

civil, usuários e poder público, que tivessem contribuído para a gestão de recursos 87 

hídricos na bacia para serem homenageados no fórum das águas. A indicação dos 88 

nomes foi colocada em votação na plenária - ONG SAT (Sociedade Amigos do 89 

Tabuleiro), COPASA e Prefeitura municipal de Itabira - e o encaminhamento foi 90 

aprovado. Com o uso da palavra, o Sr. Paulo Garcia colocou a questão da 91 

convocatória e falou sobre a falta da assinatura do presidente. Abordou as 92 

dificuldades em se chegar a Itabira e sugeriu que um ofício fosse encaminhado às 93 

entidades faltosas na tentativa de sanar o problema, pois a falta de quorum na 94 

reunião pode prejudicar muitos membros que vêm de longe e com dificuldades. 95 

Sobre o workshop, disse que foi o melhor que já participou e que foi muito rico em 96 

informações. Fez ressalvas à fala do prefeito e resgatou parte do histórico da criação 97 
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do comitê. O presidente, respondendo, salientou que a mobilização começou no ano 98 

2000, mas a constituição formal do comitê foi no ano de 2003, como havia dito o 99 

prefeito. O Sr. Giordani, com o uso da palavra, destacou a importância do histórico 100 

da bacia, dando valor ao aspecto humano, com a história das localidades e o 101 

processo de ocupação. Falou, ainda, da necessidade de divulgação do workshop 102 

nas comunidades e escolas porque houve uma pequena participação de alunos. 103 

Alguns membros ressaltaram que isso se deve ao período de férias, pois as aulas 104 

haviam começado uma semana antes da data do workshop. O presidente do comitê 105 

acatou as considerações e destacou também a palestra do profº Haruf, salientando a 106 

necessidade de se conhecer a cultura e a história local. O presidente ainda falou 107 

sobre a importância do livro “Sertões do Rio Doce”, indicando a todos a sua leitura. 108 

Rejane Beatriz Mendes – EMATER - destacou a qualidade e a organização do 109 

workshop e ainda, a necessidade de levar informações para o público em geral, 110 

inclusive para crianças, com a adequação da linguagem. Isso porque considera a 111 

educação ambiental como um dos papéis do comitê. A Sra. Rosária (COPASA) 112 

também falou sobre a necessidade de uma maior divulgação dos eventos e da 113 

necessidade de nivelação de informações entre os próprios conselheiros. O Sr. 114 

Mário levantou a questão do turismo abordada pelos palestrantes e se mostrou 115 

indignado com a forma como foi colocado, dizendo não concordar que seja algo 116 

ruim. Neste momento, o presidente e a 2ª secretária Lílian argumentaram que a 117 

interpretação foi equivocada e salientaram que o turismo pode ser ruim se não 118 

houver planejamento. O Sr. José Estevam lembrou que o CBH é normativo e não 119 

executivo e que os seminários deveriam ser viabilizados pela prefeitura. Após as 120 

discussões sobre o workshop, o presidente cedeu, nos assuntos gerais, alguns 121 

minutos para o representante da ANA falar sobre o Plano Diretor do Rio Doce. O Sr. 122 

Ney Murtha falou sobre como serão feitos os trabalhos. Ele disse que seriam feitos o 123 

Plano Diretor do Rio Doce e nove planos de ação para as bacias afluentes, que 124 

depois poderiam tornar-se o plano diretor, se fosse da vontade do comitê. O 125 

representante da ANA salientou que já houve adesão de todos os comitês estaduais 126 

do Doce e que os mesmos já enviaram as contribuições que serão alocadas em um 127 

capítulo do TDR-Doce. Falou sobre a expectativa da celebração do convênio para a 128 

elaboração do Plano Integrado em março/2007 e sobre a representatividade que 129 

cada comitê terá na comissão de acompanhamento do Plano, sendo dois 130 

representantes para cada um. Falou ainda, sobre as três reuniões que ocorrerão 131 

durante os trabalhos e sobre a aprovação do comitê em cada uma. Disse que, no 132 

momento, faltava apenas a definição do CBH-Santo Antônio. O presidente falou 133 

sobre a reunião no IEMA, no qual não foi possível para muitos comparecer e 134 

salientou que não foi essa a informação que obteve do IGAM, com o Dr. Paulo 135 

Teodoro de Carvalho, diretor do Instituto. O presidente do CBH citou ainda como 136 

exemplo o problema que teve com o CERH em uma apresentação na qual foi 137 

convidado a falar sobre o CBH-Santo Antônio, salientando que ficou ainda mais 138 

crítico com relação ao SEGRH. Falou que muito tempo já foi perdido, sobre os erros 139 

e acertos na questão do meio ambiente e também sobre os avanços. O Sr. Ney 140 

Murtha salientou que o IGAM estava representado na plenária e poderia se 141 

prontificar. Neste momento, a representante do IGAM – Lilian Márcia Domingues - 142 

falou sobre a necessidade de se remarcar a reunião em Aimorés, com a presença 143 

dos representantes da ANA, IEMA e IGAM para que as informações fossem, então, 144 

unificadas. Para finalizar, o presidente justificou a falta dos membros Plínio Verçosa 145 

Perruci, por estar em outra reunião na sede da Fiemg em Belo Horizonte, o Sr. 146 

Danilo Carvalho de Almeida, da CVRD, por motivos particulares e o Sr. João Batista 147 
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Hemétrio de Menezes, Prefeitura de Belo Oriente, por motivo de mudanças 148 

administrativas e encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais 149 

tendo a tratar, eu Lílian Márcia Domingues, lavrei a presente ata, que após lida e 150 

aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 151 

 152 

Itabira, 09 de fevereiro de 2007. 153 

  154 

 155 

 156 

Lílian Márcia Domingues                                              Hamilton da Penha Lage Silva                           157 

2º Secretaria - Poder Público Estadual                          Presidente – P.P. Municipal 158 

 - IGAM                                                                         Prefeitura Municipal de Itabira 159 


