
                        CBH SANTO ANTÔNIO 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de 2007, os membros do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do rio Santo Antônio estiveram reunidos na cidade de Dom 2 

Joaquim em reunião ordinária. O presidente Hamilton da Penha Lage abriu a reunião 3 

e aguardou até ás 09h00min para a confirmação do quorum. Às 09h30min foi 4 

verificado o quorum, totalizando 26 membros presentes, número insuficiente de 5 

representantes para as deliberações, aguardando-se mais 15 mim para verificação 6 

novamente do quorum. Após a segunda verificação contabilizou-se um total de 30 7 

representantes sendo 8 (oito) da Sociedade Civil, 6 (seis) do Poder Público 8 

Estadual, 8 (oito) do Poder Público Municipal e 8 (oito) representantes dos usuários. 9 

Com a confirmação do quorum iniciou-se a leitura das atas das reuniões realizadas 10 

em Itabira na data de 09/02/2007 e da reunião realizada na cidade de Congonhas do 11 

Norte na data de 11/05/2007. Após a leitura das atas as mesmas foram aprovadas. 12 

Em continuidade à pauta, informou-se sobre o processo eleitoral do CBH Santo 13 

Antônio, onde se comunicou naquele momento que o edital já estava revisado pela 14 

comissão eleitoral e enviado para o IGAM. O Sr. Danilo Almeida (Companhia Vale 15 

do Rio Doce) informou sobre a participação do GTOC do CBH Santo Antônio na 16 

análise de um processo de outorga do CBH Piracicaba e da troca de experiência 17 

adquirida naquele momento. Essa reunião ocorreu com a presença do IGAM, 18 

tornando-se um importante treinamento aos membros do GTOC. Em continuidade 19 

dos expedientes da ordem do dia, relatou-se sobre os projetos aprovados no 20 

FHIDRO. O presidente Sr. Hamilton Lage (PMI Itabira) solicitou ao plenário a 21 

permissão para que a diretoria do CBH Santo Antônio encaminhe diretamente os 22 

projetos ao FHIDRO quando se tratar de obras de saneamento, justificado pelo fato 23 

que o saneamento é prioridade na bacia. A solicitação foi aprovada sem restrições. 24 

No relato da secretaria deliberou-se sobre DN01 que estabelece diretrizes para a 25 

formação, extinção e funcionamento dos Grupos Técnicos do Comitê de Bacia 26 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio e a aprovação ad referendum da DN04 que 27 

institui em caráter permanente o Grupo Técnico de Sistemas de Informações da 28 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. As mesmas foram aprovadas. O presidente 29 

Sr. Hamilton Lage (PMI Itabira) relatou sobre sua visita a diversas prefeituras da 30 

bacia do CBH Santo Antônio com o objetivo da constituição do Consórcio 31 

Intermunicipal de Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio Santo Antônio. 32 

Ressaltou a excelente receptividade e o encaminhamento positivo para a criação do 33 

consórcio. Anunciou-se a presença do prefeito da cidade de Dores de Guanhães, 34 

local do próximo Seminário Sócioambiental e reunião ordinária do CBH Santo 35 

Antônio. Nada mais tendo a tratar, eu Danilo Carvalho de Almeida, lavrei a presente 36 

ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. 37 

 38 

Dom Joaquim, 17 de agosto de 2007. 39 

 40 

Danilo Carvalho de Almeida                                          Hamilton da Penha Lage Silva 41 

1º Secretario – Usuários                                               Presidente – P.P. Municipal 42 

Companhia Vale do Rio Doce                                      Prefeitura Municipal de Itabira 43 


