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Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2008, os membros do Comitê da 1 

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

no auditório da CENSI – Centro de Ensino Superior de Itabira, na rua Francisco 3 

Osório de Menezes, 520 - Campestre. A verificação do quorum foi feita às 9h00min, 4 

com número insuficiente de membros titulares do comitê. Às 9h30min fez-se a 5 

segunda verificação do quorum, totalizando 25 (vinte e cinco) membros presentes, 6 

sendo 7 (sete) representantes dos usuários, 7 (sete) representantes do poder 7 

público municipal, 3 (três) representantes do poder público estadual e 8 (oito) 8 

representantes da sociedade civil. Após a confirmação do quorum a reunião foi 9 

aberta pelo presidente Sr. Hamilton Penha Lage com a leitura da pauta da reunião. 10 

Em seguida foi lida a ata da 17ª Reunião Ordinária de 30/11/2007, realizada em 11 

Dores de Guanhães e a aprovação da mesma pelos presentes. O Sr. Paulo Garcia 12 

da Associação Século XXI se absteve com a justificativa da não presença do mesmo 13 

naquela reunião. Seguindo a programação, o presidente Sr. Hamilton Lage informou 14 

sobre o Fórum das Águas, relatando a intenção do IGAM de descentralizar a 15 

comemoração do dia mundial da água, mas que no ano de 2008 ainda não será 16 

possível, e que o posicionamento do CBH Santo Antônio é que se precisa avançar 17 

nessa descentralização, com o foco de se comemorar nas bacias hidrográficas do 18 

estado de Minas Gerais, prevalecendo a essência da lei. Informou ainda que o 19 

evento desse ano será realizado em Linhares-ES, na primeira semana de abril. 20 

Sobre o consórcio Andirá informou que houve o encaminhamento dos protocolos 21 

assinados a todos os prefeitos, e nesse momento aguarda-se a ratificação das 22 

respectivas câmaras municipais. O presidente reforçou a todos os conselheiros que 23 

esclareça nas suas bases os termos do consórcio e que acompanhe a sua 24 

ratificação pelas câmaras municipais. Sobre a oficina de planejamento para o 25 

próximo biênio, que antecede a reunião de posse dos novos membros, reforçou-se a 26 

necessidade da presença de todos, principalmente dos novos conselheiros, pois 27 

será nessa oportunidade que se determinará as diretrizes do próximo mandato da 28 

nova diretoria do CBF Santo Antônio. O presidente Hamilton Lage apresentou a 29 

retrospectiva do mandato 2006/2007, ressaltando os seguintes pontos: 30 

apresentação do histórico que antecede a criação do comitê; embasamento legal da 31 

criação do comitê; diretrizes do CBH Santo Antônio; planejamentos: 1) oficina de 32 

Belo Oriente, 1.1) plano de Comunicação Sócio Ambiental, 1.2) organização do 33 

escritório do CBH Santo Antônio, 1.3) campanha de mobilização e 1.4) banco de 34 

dados/cadastro; 2) Oficina de Itabira 2005, 2.1) sistema de informação, 2.2) 35 

educação ambiental, 2.3) biodiversidade. Colocou-se em pauta o parecer do GTIL 36 

acerca da Proposta de Integração do CBH Doce o qual foi aprovado por todos e será 37 

encaminhado ao CBH Doce. Em continuidade a reunião o presidente informou que o 38 

consórcio com o Estado e o CBH Santo Antônio foi publicado em 19/jan/2008 e tem 39 

validade de 5 anos. Em seguida colocou-se em pauta as manifestações sobre o II 40 

Workshop de Integração dos Estudos Ambientais da Bacia do Rio Santo Antônio. O 41 

Sr Paulo Garcia pediu esclarecimento sobre a citação realizada durante as palestras 42 

pelo Sr. Geraldo Santos (IGAM) que naquela oportunidade enfatizou que a criação 43 

da agência de bacia do CBH Santo Antônio será indeferida pelo Conselho Estadual 44 

de Recursos Hídricos. O presidente Hamilton Lage esclareceu que todo o sistema 45 

jurídico brasileiro e estadual estabelece os critérios para a formação da entidade e 46 

sua equiparação a uma agência de bacia, e não há como o Conselho Estadual de 47 
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Recursos Hídricos sobrepor a legislação vigente. Hamilton reforçou que cabe ao 48 

comitê cumprir toda da legislação e apresentar a proposta ao conselho estadual. 49 

Rejane (Emater) informou que comparando a programação entre o primeiro e 50 

segundo workshop percebeu que no segundo não se obteve o mesmo nível de 51 

informação do primeiro workshop e salientou a necessidade de um critério de 52 

escolha dos temas e que esses focassem um melhor conhecimento sobre a bacia. 53 

Hamilton esclareceu que a intenção foi mostrar novos estudos realizados, além da 54 

apresentação das empresas que atuam ou tem intenção de atuar na bacia. Rejane 55 

propôs que no próximo workshop se tenha a presença dos quatro segmentos que 56 

compõe o comitê. Hamilton Laje rebateu que não houve escolha específica, e que 57 

todos os temas foram abertos, e que a formatação final do workshop foi em função 58 

do que foi proposto pelas instituições. Após consulta pelo presidente, o plenário 59 

manteve a posição quanto à construção das PCHs no rio Santo Antônio, em função 60 

do que foi apresentado no workshop. Hamilton Lage solicitou ao representante da 61 

GlobalBank que enviasse ao comitê os estudos por ela finalizados e que foram 62 

apresentados durante workshop. Por fim, foi solicitado pela secretaria que o GTSIGI 63 

se reunisse para definir o presidente e relator do grupo e também a indicação do 64 

representante junto ao GTPD – Grupo Técnico do Plano do Doce. 65 

Para finalizar, a secretaria justificou a falta dos membros Rosália Emília (COPASA), 66 

por se encontrar em férias, e Rita de Cássia Leite Ribeiro (Prefeitura Municipal de 67 

Ferros), por compromissos assumidos em mesma data e encerrou a reunião 68 

agradecendo a presença de todos. Nada mais tendo a tratar, eu Danilo Carvalho de 69 

Almeida, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e 70 

pelo Presidente. 71 

 72 

Itabira, 15 de fevereiro de 2008. 73 
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