
      
 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG 
(Instituído pelo decreto 42595/2002 e instalado em 17/09/2003) 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e sete, às nove horas da manhã, no 1 

Ginásio Poliesportivo do município de Dores de Guanhães, reuniram-se os membros 2 

do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG para a realização da 3 

sua décima sétima reunião ordinária. Antecedendo a reunião, foi constituída a mesa, 4 

composta pelo Sr. Hamilton da Penha Lage Silva - presidente do CBH Santo 5 

Antônio, Sr. João Éber Barreto Noman - Prefeito Municipal de Dores de Guanhães, 6 

Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira - Vice-presidente do CBH Santo Antônio, Sra. 7 

Regina Coeli Marques Ferreira - Prefeita Municipal de Materlândia, e Sr. Paulo 8 

Moreno Campos Freitas - representante do IGAM. Após a composição da mesa, o 9 

Prefeito Municipal de Dores de Guanhães, Sr. João Éber Barreto Noman, 10 

pronunciou-se, saudando e agradecendo a presença de todos. Em seguida, passou 11 

a palavra para o presidente do CBH Santo Antônio, Sr. Hamilton da Penha Lage 12 

Silva, que após cumprimentar todos os presentes, fez a verificação do quorum, 13 

constatando apenas 19 (dezenove) conselheiros presentes. Às nove horas e trinta 14 

minutos, o presidente realizou a segunda chamada de verificação do quorum, 15 

contabilizando 24 (vinte e quatro) conselheiros, sendo sete representantes da 16 

Sociedade Civil Organizada, seis representantes do Poder Público Municipal, cinco 17 

representantes do Poder Público Estadual e seis representantes dos Usuários. 18 

Confirmado quorum para deliberações, o Sr. Hamilton deu início à reunião, 19 

apresentando a justificativa de ausência dos seguintes membros: Sr. Danilo 20 

Carvalho de Almeida - Primeiro Secretário do CBH Santo Antônio - e Sra. Ana 21 

Cristina Amoroso Anastácio, ambos representantes da Companhia Vale do Rio 22 

Doce, que não puderam comparecer por se encontrarem em viagem a serviço, 23 

anteriormente programada. Ainda no início da reunião, foi feita uma avaliação do 24 

Seminário Sócioambiental, ocorrido no dia anterior, também no ginásio poliesportivo 25 

de Dores de Guanhães. Na seqüência, o presidente passou a palavra a Sra. Tereza 26 

Cristina Almeida Silveira - vice-presidente do CBH Santo Antônio, solicitando que a 27 

mesma procedesse a leitura da ata da 16ª Reunião Ordinária, ocorrida em Dom 28 

Joaquim, que após lida, foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Dando 29 

continuidade ao expediente da ordem do dia, o Sr. Hamilton da Penha Lage 30 

apresentou o Sr. Paulo Moreno Campos Freitas, representante do IGAM, que fez 31 

esclarecimentos acerca do processo eleitoral. O mesmo solicitou que as entidades 32 
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aprovadas no processo eleitoral e escolhidas na reunião de segmentos realizada no 33 

dia 18 de outubro enviassem as indicações dos membros que irão representá-las no 34 

CBH Santo Antônio no biênio 2008/2009. A conselheira Maria do Rosário Reis 35 

Simões - Escola Estadual Ministro Edmundo Lins - questionou se as indicações 36 

enviadas junto às inscrições não poderiam ser utilizadas, caso o representante na 37 

reunião de segmentos fosse mantido como representante no comitê. Diante da 38 

observação feita pela Sra. Maria do Rosário Reis Simões, o presidente, Sr. Hamilton 39 

da Penha Lage Silva, colocou o assunto em votação, tendo sido aprovado pelo 40 

plenário que apenas as instituições que fossem alterar os representantes deveriam 41 

enviar a carta de indicação, caso contrário, seria mantido o nome do representante 42 

que consta na ficha de inscrição. Na seqüência, o presidente agradeceu a presença 43 

do Sr. Paulo Moreno Campos Freitas e passou a palavra ao Sr. José Estevam da 44 

Silva - Prefeitura Municipal de Itabira - para que o mesmo apresentasse ao plenário 45 

o andamento do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental da Bacia 46 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG “Consórcio Andirá”. O Sr. José Estevam da 47 

Silva informou que o Consórcio encontra-se na fase final de assinatura do Protocolo 48 

de Intenções, onde dos 28 municípios que aderiram, restam apenas quatro para 49 

assinar o protocolo. São eles: Morro do Pilar, Passabém, Sabinópolis e Santo 50 

Antônio do Rio Abaixo. O mesmo destacou que dos 29 municípios que compõe a 51 

Bacia do Rio Santo Antônio, apenas o município de Guanhães não aderiu ao 52 

consórcio. Em seguida, a Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira relatou sobre a sua 53 

participação no 9º Fórum Nacional de Comitês. O Sr. José Estevam da Silva 54 

explanou sobre a Reunião do Fórum Mineiro de Comitês, ocorrida nos dias 18 e 19 55 

de novembro, onde foi apresentada a nova diretoria do Fórum, sendo Coordenador 56 

Geral o Sr. Mário Dantas - GD 4 e Coordenador Adjunto o Sr. Haroldo Canguçu - 57 

Pró comissão afluente Verde Grande. Dando seqüência à reunião, o presidente fez 58 

os informes referentes ao GTIL, GTOC e GTSIGI. O mesmo fez a leitura da ata de 59 

reunião do GTIL, ocorrida no dia 11 de outubro de 2007, e apresentou o parecer 60 

técnico favorável da Sra. Guiliana Talamoni Fonoff - Promotora de Justiça e 61 

Presidente do GTIL - referentes ao Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento 62 

Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio. Após tal informe, o 63 

presidente apresentou a proposta do calendário para o biênio 2008/2009, que após 64 

aprovação do plenário, ficou definido da seguinte forma: 14 e 15 de fevereiro de 65 

2008: II Workshop de Integração dos Estudos Ambientais da Bacia do Rio Santo 66 
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Antônio e Retrospectiva do segundo mandato do CBH Santo Antônio, em Itabira; 13 67 

e 14 de março de 2008: Oficina de metas para o biênio 2008/2009 e reunião 68 

ordinária para posse de conselheiros e eleição da nova diretoria, em Itabira; 15 e 16 69 

de maio de 2008: seminário sócioambiental e reunião ordinária, em Materlândia; 21 70 

e 22 de agosto de 2008: seminário sócioambiental e reunião ordinária, em Senhora 71 

do Porto; 06 e 07 de novembro: seminário sócioambiental e reunião ordinária, em 72 

Santana do Paraíso; 12 e 13 de fevereiro de 2009: III Workshop de Integração dos 73 

Estudos Ambientais da Bacia do Rio Santo Antônio e reunião ordinária, em Itabira; 74 

14 e 15 de maio de 2009: seminário sócioambiental e reunião ordinária, em Alvorada 75 

de Minas; 20 e 21 de agosto de 2009: seminário sócioambiental e reunião ordinária, 76 

em Itambé do Mato Dentro; 05 e 06 de novembro de 2009: seminário sócioambiental 77 

e reunião ordinária, em Açucena. Após a definição do novo calendário, o Sr. 78 

Hamilton da Penha Lage Silva apresentou o Ofício do CBH Doce, solicitando a 79 

manifestação oficial do CBH Santo Antônio acerca da integração do CBH Doce com 80 

os CBHs de rio afluentes ao Rio Doce. Em função do parecer desfavorável da 81 

presidente do GTIL, que identificou ilegalidade na proposta de integração do CBH 82 

Doce com os CBHs dos rios afluentes ao Doce, o plenário decidiu levar o assunto ao 83 

GTIL, e após seu parecer será discutido novamente com os conselheiros, na 84 

próxima reunião ordinária. Em seguida, a Sra. Isabela Lopes Cançado, da Prefeitura 85 

Municipal de Dores de Guanhães, fez uma apresentação dos impactos sociais, 86 

econômicos e ambientais, no município de Dores de Guanhães, na implantação da 87 

PCH Funil. Um dos problemas abordados foi o aumento do número de adolescentes 88 

grávidas, resultado de relacionamentos com funcionários da PCH. Após a 89 

apresentação, o Sr. João Bosco Mendes, Gerente de Implantação da PCH Funil, 90 

falou sobre as compensações oferecidas ao município em contrapartida à 91 

implantação. Posteriormente, o Sr. José da Dores Alves, Secretário Municipal de 92 

Saúde de Dores de Guanhães, relatou as dificuldades enfrentadas pelo município no 93 

acompanhamento das gestantes adolescentes uma vez que as mesmas se recusam 94 

fazer o pré-natal por se sentirem constrangidas. O presidente encerrou a reunião 95 

agradecendo a receptividade da população de Dores de Guanhães e a presença de 96 

todos e passou a palavra ao Sr. João Éber Barreto Noman, Prefeito Municipal de 97 

Dores de Guanhães, que agradeceu a oportunidade da realização do evento em 98 

Dores de Guanhães. Nada mais tendo a tratar, eu, Andréia Gonçalves Moreira, 99 
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secretária executiva do CBH Santo Antônio, lavrei a presente ata, que após lida e 100 

aprovada, será assinada por todos os presentes. 101 


