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Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 

Aos onze dias do mês de maio do ano de 2007, os membros do Comitê da Bacia 1 

Hidrográfica do rio Santo Antônio estiveram reunidos na cidade de Congonhas do 2 

Norte. Na abertura, o presidente Hamilton da Penha Lage leu a pauta da reunião e 3 

aguardou até ás 10h00min para a confirmação do quorum. Em seguida o presidente 4 

apresentou o planejamento do CBH Santo Antônio, com o foco no histórico dos 5 

trabalhos, reuniões e seminários, finalizando a apresentação com o andamento do 6 

SIGI Santo Antônio. Às 10h04min foi verificado o quorum, totalizando 21 membros 7 

presentes, número insuficiente de representantes para as deliberações. O Sr. Paulo 8 

Garcia sugeriu a mesa que fosse dado seqüência à pauta, e que devido à urgência 9 

das deliberações fossem as mesmas aprovadas ad referendum. O presidente 10 

reforçou que havia quorum para continuar a reunião, conforme regimento interno. 11 

Em seguida realizou-se a apresentação do PROMATA – Programa de Recuperação 12 

da Mata Atlântica, pelo representante do IEF, Sr. Ricardo Galeno. Após a 13 

apresentação do PROMATA, o presidente agradeceu ao Sr. Ricardo Galeno e 14 

reforçou que cada presente fizesse sua parte na divulgação nos seus respectivos 15 

municípios. O presidente anunciou a presença do prefeito de Dom Joaquim, Sr. José 16 

Raidam Thomaz Ferreira, cidade candidata a realizar o próximo seminário sócio 17 

ambiental. Em continuidade aos trabalhos, a Sr.ª Lílian Márcia Domingues reportou 18 

sobre as atividades da GETIL. A Sr ª. Lílian informou que na última reunião, 19 

realizada na data de 15 de março de 2007, foi revisado o regimento interno com 20 

algumas sugestões, mas que serão apresentados ao plenário quando todo o 21 

regimento interno for revisto. A Sr ª. Lílian informou também que está sendo 22 

formatado pelo IGAM o curso sobre outorga para os membros do GTOC. Foi 23 

solicitado pelo Sr. José Eduardo que o GTOC se reunisse para analisar as 24 

adaptações das leis federais para as leis estaduais. Foi sugerido pela Sra. Lílian que 25 

se repassasse a documentação referente a esse trabalho à GETIL, e complementou 26 

com informações sobre as DN01 e DN04, cuja versão com as alterações sugeridas 27 

já haviam sido repassada aos membros do CBH santo Antônio. Após a 28 

apresentação da DN01 e DN04, as mesmas foram aprovadas ad referendum.Foi 29 

realizado em seguida a eleição dos membros do GTSI, ficando os seguintes setores 30 

com os respectivos representantes: Usuários – CENIBRA e CEMIG, Poder Público 31 

Estadual – definição de um membro pelo IGAM e checar com as entidades de 32 

Estado, Sociedade Civil – ABAS e CREA, Poder Público Municipal – sem 33 

representante. Realizou-se a eleição do comitê eleitoral, que ficou com os seguintes 34 

membros: Sociedade Civil – Paulo César Garcia (Associação Cultural Século XXI), 35 

Poder Público Municipal – José Estevam (Prefeitura Municipal de Itabira), Usuários – 36 

Danilo Carvalho de Almeida (Companhia Vale do Rio Doce), Poder Público Estadual 37 

- Lílian Márcia Domingues (IGAM). Após a eleição do comitê eleitoral, foi aberta a 38 

palavra para os assuntos gerais, iniciando-se pelo presidente o Sr. Hamilton Lage 39 

informou o status da relação entre os comitês estatuais e comitês federais. O mesmo 40 

informou que em reunião realizada em Caratinga, com a presença dos comitês 41 

estaduais formadores da bacia do Rio Doce e do Comitê da bacia do Rio Doce ficou 42 

decidido que os membros do comitê do Rio Doce serão formados por membros 43 

eleitos nos comitês estaduais, faltando então o posicionamento do comitê do Rio 44 

Doce sobre a questão. O Sr. Hamilton Lage informou também que o projeto do SIGI 45 

Santo Antônio está na última instância de deliberação no FIDRO. Quanto ao plano 46 

de bacia do Rio Doce, o Sr. Hamilton Lage informou que o Poder Público Estadual já 47 
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anunciou a liberação dos recursos do FIDRO, e que o CBH Doce está cobrando a 48 

adesão do CBH Santo Antônio ao Plano de bacia do CBH Doce, mas que o CBH 49 

Santo Antônio já se posicionou de não adotar o plano de Bacia do Rio Doce como o 50 

Plano de Bacia do Rio Santo Antônio. Para finalizar, o presidente justificou a falta 51 

dos membros Rosália Emília da COPASA por impedimento de agenda e Giulliana 52 

Talamoni Fonoff (promotoria Pública de Itabira) por acumulo de serviços a 2ª 53 

promotoria de Justiça e encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada 54 

mais tendo a tratar, eu Danilo Carvalho de Almeida, lavrei a presente ata, que após 55 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 56 

 57 

Congonhas do Norte, 11 de maio de 2007. 58 
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