
                        CBH SANTO ANTÔNIO 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 
 

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 2008, os membros do Comitê da 1 

Bacia Hidrográfica do rio Santo Antônio estiveram reunidos na cidade do Serro, no 2 

salão paroquial, localizado no Beco da Matriz Nossa Senhora da Conceição, s/nº, 3 

centro. A abertura foi realizada pelo conselheiro Mário Menezes, que agradeceu a 4 

cidade do Serro por receber a XX reunião ordinária do CBH Santo Antônio. Com a 5 

verificação do quórum contabilizou-se 23 membros presentes, sendo 8 (oito) 6 

representantes dos Usuários, 4 (quatro) do Poder Público Estadual, 3 (três) do 7 

Poder Público Municipal e 8 (oito) representantes da Sociedade Civil. Após a 8 

composição da mesa com o secretário de turismo da cidade do Serro, Paulo 9 

Procópio, a presidente Flávia Pantuza e o primeiro secretário Danilo Almeida, Flávia 10 

abriu a reunião agradecendo a cidade do Serro a todo apoio dispensado ao 11 

seminário sócio-cultural e à 14º reunião ordinária. Reforçou também o compromisso 12 

de todos os membros perante o comitê, com a necessidade do envolvimento para o 13 

bom andamento do mesmo. Na abertura dos informes, Flávia relatou sobre a 14 

participação no 7º Fórum Mineiro de Comitês e o 4º Fórum das Águas do Rio Doce. 15 

O conselheiro José Ferreira (Prefeitura Municipal de Naque) falou sobre a sua 16 

impressão do evento, reforçando a necessidade de uma maior presença dos demais 17 

conselheiros nesses eventos. Giordani relatou sobre os mini-cursos, avaliando 18 

positivamente, e reforçando também que sentiu a falta da presença dos comitês de 19 

bacia de Minas Gerais, além do espaço do CBH Santo Antônio, tal como aconteceu 20 

no mesmo evento anterior na cidade de Ipatinga. Foi entregue a cada um dos 21 

presentes o Manual do Conselheiro. Flávia discorreu sobre o Fórum Nacional dos 22 

Comitês que acontecerá entre 10 e 14 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. 23 

Foi informado aos conselheiros a indicação do Humberto (Crea-MG) e Rejane 24 

(Emater) para compor o grupo de acompanhamento técnico do plano de integração 25 

de recursos hídricos do CBH Doce. Dácio Guerra (SAAE-Itabira) questionou sobre a 26 

participação do CBH Santo Antônio no Plano de Integração do Doce, visto que até 27 

então o posicionamento seria não participar do plano de integração. Flávia disse 28 

que, caso haja interesse dos conselheiros, o posicionamento do CBH Santo Antônio 29 

poderá ser revisto. Devido não haver quorum para as deliberações, foi sugerido pela 30 

presidência o envio de ofício aos faltantes solicitando a presença nas reuniões. 31 
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Danúzia (Prefeitura Municipal de Itabira) solicitou que as convocações fossem 32 

realizadas com uma maior antecedência. Foi sugerido que, de acordo com o 33 

regimento, deverá ser constada na pauta das reuniões posteriores a avaliação pelos 34 

conselheiros das justificativas enviadas na reunião anterior. As justificativas 35 

enviadas para serem aceitas deverão vir acompanhadas da comunicação ao 36 

suplente pelo titular da cadeira. As atas das XVIII e XIX reuniões foram aprovadas 37 

ad referendum. Devido a falta de quorum e em consenso com os conselheiros 38 

presentes foi indicado uma proposta de composição para a GTIL, GTOC e GTSI, 39 

ficando então com a seguinte composição: GTOC – Usuários: MMX e Guanhães 40 

Energia; Poder Público Municipal: Prefeitura Municipal de Itabira e Prefeitura 41 

Municipal do Serro; Poder Público Estadual: IGAM e SETUR; Sociedade Civil: 42 

Sindicato Metabase  e ASPRENARSA. GTIL - Usuários: SAAE Itabira e FERMAG; 43 

Poder Público Municipal: Prefeitura Municipal de Itabira e Prefeitura Municipal do 44 

Serro; Poder Público Estadual: Ministério Público e Secretaria Estadual da 45 

Educação; Sociedade Civil: SAT e AMPASC. GTSI - Usuários: CEMIG e BELMONT; 46 

Poder Público Municipal: Prefeitura Municipal de Itabira e Prefeitura Municipal de 47 

Naque; Poder Público Estadual: IGAM e SETUR; Sociedade Civil: FUNCESI e 48 

CREA. Mário (Guanhães Energia) entregou formalmente a todos os conselheiros 49 

presentes relatório dos estudos intitulado Andirá II – Relatório de Pesquisa em 3 50 

(três) CDs. Flávia sugeriu a composição de uma comissão do comitê para analisar 51 

os projetos do FHIDRO, pois nem sempre há tempo hábil para o plenário aprovar 52 

projetos que são enviados. Flávia informou que o prazo para enviar projetos ao 53 

FIHIDRO relativos ao ano de 2008 expirará em agosto e que também há a 54 

necessidade de 10% de contrapartida. Rosan (MMX) solicitou informação sobre o 55 

Plano Estadual de Recursos Hídricos e Flávia informou que a vaga estaria em 56 

aberto. A MMX então se candidatou a preencher uma das vagas. Flávia explicou 57 

sobre o projeto Marca d’Agua e entregou a todos os conselheiros o convite para 58 

participar a oficina do projeto que será realizada em Itabira no dia 06 de Agosto. Ana 59 

Cristina e Cristiane, ambas representante da FIEMG, explicou sobre o projeto 60 

Produção Mais Limpa, que trata-se de uma cooperação técnica FIEMG/FEAM/IGAM, 61 

e tem como objetivo minimizar a geração de resíduos e trazer benefícios ambientais 62 

às empresas. Marcel (SETUR) falou sobre o projeto Trekking Ecológico, propondo 63 

realizar no próximo seminário. Marcel solicitou aos conselheiros presentes que se 64 

apresentassem como voluntários para ajudar na organização da prova. 65 
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Apresentaram os conselheiros Mário Menezes (AMPASC), Paulo (Prefeitura do 66 

Serro), Felipe (Sindicato Metabase) e Joselaine (IGAM). Nada mais tendo a tratar, 67 

eu Danilo Carvalho de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 68 

assinada por mim e pelo Presidente. 69 

 70 

Serro, 27 de junho de 2008. 71 

  72 

 73 

 74 

Danilo Carvalho de Almeida                                       Flávia Martins Guerra Pantuza 75 

1º Secretario – Usuários                                             Presidente – Sociedade Civil 76 

Companhia Vale do Rio Doce                                     Funcesi 77 


