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(Instituído pelo decreto 42595/2002 e instalado em 17/09/2003) 

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e oito, às nove horas da manhã, no 1 

Salão Paroquial do município de Senhora do Porto/MG, reuniram-se os 2 

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

realização da sua vigésima primeira Reunião Ordinária. A primeira verificação de 4 

quorum foi feita às nove horas e quinze minutos, onde foi constatado quorum 5 

insuficiente para deliberações. Às nove horas e quarenta minutos fez-se a 6 

segunda verificação do quorum, totalizando vinte e sete conselheiros com direito 7 

a voto, sendo oito representantes dos usuários, sete representantes da sociedade 8 

civil organizada, sete representantes do poder público estadual e cinco 9 

representantes do poder público municipal. Após a confirmação do quorum, foi 10 

constituída a mesa composta pela Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza 11 

(FUNCESI), presidente do CBH Santo Antônio-MG; Sr. Marcel Vasconcellos 12 

Teixeira (SETUR), vice-presidente do CBH Santo Antônio-MG e o Sr. Gianni 13 

Marcus Pantuza Almeida (VALE), primeiro secretário do CBH Santo Antônio-MG. 14 

A reunião foi aberta pela Sra. Flávia Pantuza, que avaliou o seminário 15 

socioambiental ocorrido no dia anterior e parabenizou a população de Senhora do 16 

Porto/MG pela presença e participação, agradecendo o empenho de todos. Na 17 

seqüência, a Sra. presidente destacou sua preocupação em relação à importância 18 

do quorum nas reuniões ordinárias e solicitou um maior comprometimento dos 19 

conselheiros no que se refere à confirmação de presença e justificativas de 20 

ausências. A mesma solicitou aos conselheiros que quando houver confirmação 21 

de presença e, por algum motivo o conselheiro não puder comparecer, este faça 22 

contato informando a ausência a fim de que não haja espera. Dando andamento 23 

aos expedientes da ordem do dia, o Sr. Dácio Guerra Júnior (SAAE-Itabira) 24 

comentou a sua participação no último Fórum Mineiro de Comitês, dizendo que no 25 

referido evento há “muita conversa e poucos resultados”. A Sra. Flávia Pantuza 26 

concordou com a afirmação, salientando que nas reuniões do Fórum Mineiro 27 

discutem-se muitos problemas, mas não são apresentadas soluções para os 28 

mesmos, deixando a sensação de “tempo perdido”. Contudo, a mesma destacou 29 

a importância da troca de experiências ocorrida durante as reuniões. Na 30 
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seqüência, a Sra. presidente justificou o cancelamento da oficina do Projeto 31 

Marca D’água, agendado para o dia seis de agosto passado, informando que 32 

houve um desfalque na equipe do projeto, provocado pelo afastamento de duas 33 

integrantes do grupo que tiveram problemas de saúde, mas afirmou que na 34 

semana seguinte será feito um novo contato para que seja agendada uma nova 35 

data. Com o intuito de definir a nova data, a Sra. Flávia Pantuza solicitou que a 36 

plenária sugerisse datas para a realização do evento e surgiram duas propostas: 37 

a primeira seria realizar a oficina na próxima reunião ordinária, prevista para o dia 38 

seis de novembro, no município de Santana do Paraíso/MG; a segundo proposta 39 

foi a realização da oficina em uma reunião extraordinária, no município de 40 

Serro/MG, no dia vinte e seis de setembro próximo. As duas opções foram 41 

apresentadas à plenária que, por votação, optou pela realização da reunião 42 

extraordinária no município de Serro. Em seguida, a Sra. Joselaine Filgueiras 43 

(IGAM) repassou a solicitação do IGAM de uma participação efetiva dos 44 

representantes do CBH Santo Antônio-MG no Grupo de Acompanhamento 45 

Técnico para Elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 46 

hidrográfica do Rio Doce e Planos de Ações de Recursos Hídricos das Bacias 47 

Afluentes - GAT PIRH-DOCE, visto que estes não compareceram nas duas 48 

últimas reuniões realizadas no município de Governador Valadares/MG. A Sra. 49 

Rejane Beatriz Mendes (EMATER), representante suplente do CBH Santo 50 

Antônio-MG no GAT, informou que participou da primeira oficina do GAT, mas foi 51 

representar o comitê na reunião sem um posicionamento formal do mesmo acerca 52 

da sua participação no plano diretor do CBH Doce, uma vez que a diretoria 53 

anterior era contra o projeto do plano diretor da forma que estava sendo feito. A 54 

mesma informou que não compareceu às duas últimas reuniões por não ter tido 55 

condições. A fim de obter um posicionamento da plenária sobre o plano diretor, a 56 

Sra. Flávia Pantuza solicitou que a secretária do escritório sede do comitê 57 

enviasse o Termo de Referência do GAT PIRH-DOCE para todos os conselheiros 58 

para que os mesmos leiam e façam sugestões e observações. Na seqüência, a 59 

Sra. presidente informou à plenária que os representantes do comitê no PIRH-60 
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DOCE são o Sr. Carlos Humberto de Oliveira Cruz (CREA-MG) e a Sra. Rejane 61 

Beatriz Mendes e diante da ausência de ambos nas duas últimas reuniões 62 

verificou junto à plenária a opção de alteração/substituição dos indicados. Uma 63 

vez que o Sr. Carlos Humberto não estava presente, foi solicitado que o mesmo 64 

fosse consultado sobre sua real disponibilidade para participar efetivamente das 65 

reuniões, que segundo a Sra. Rejane Mendes são mensais. A Sra. Rejane 66 

Mendes se propôs a continuar representando do comitê. A Sra. Flávia Pantuza 67 

perguntou se algum outro conselheiro teria interesse e disponibilidade de 68 

representar o CBH Santo Antônio-MG no GAT e a Sra. Maria do Socorro 69 

Hemétrio Caldeira (Prefeitura Municipal de Joanésia) colocou-se a disposição, 70 

entretanto, disse ter receio de não possuir o conhecimento técnico adequado para 71 

participar das discussões. O Sr. Paulo Garcia (convidado) ressaltou que 72 

primeiramente o Sr. Carlos Humberto deveria ser consultado. Na seqüência, o Sr. 73 

José Roberto Centeno (Anglo American) sugeriu que o comitê tivesse quatro 74 

representantes, sendo dois titulares e dois suplentes, a fim de evitar faltas nas 75 

reuniões do GAT. A Sra. Rejane Mendes questionou tal sugestão informando que 76 

as despesas de hospedagem e alimentação dos conselheiros durante as reuniões 77 

são de responsabilidade da empresa que está elaborando o plano diretor e que 78 

achava que a mesma não arcaria com as despesas de vários conselheiros. A Sra. 79 

Joselaine Filgueiras sugeriu que, caso fosse aprovada a proposta de quatro 80 

representantes, o comitê buscasse recursos financeiros, para hospedagem e 81 

alimentação, junto ao IGAM. Para concluir o assunto, a Sra. Flávia Pantuza ficou 82 

de solicitar o posicionamento do Sr. Carlos Humberto. Para o caso do Sr. Carlos 83 

Humberto não poder continuar representando do comitê no GAT, a plenária 84 

aprovou a indicação da Sra. Maria do Socorro Hemétrio Caldeira, sendo que a 85 

mesma seria suplente da Sra. Rejane Beatriz. Prosseguindo os expedientes da 86 

ordem do dia, a Sra. Flávia Pantuza informou à plenária sobre os quatro projetos 87 

encaminhados ao FHIDRO e que, caso aprovados, beneficiarão a bacia do Rio 88 

Santo Antônio-MG. São eles: “Cadastro de usuários de água e análise da sub-89 

bacia do Rio Preto - Projeto Piloto da Bacia do Rio Santo Antônio-MG”, tendo a 90 



      
 

Ata da XXI Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

 

 4 

 

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

FUNCESI como proponente; “Proteção das nascentes e áreas que margeiam o 91 

Ribeirão Santo Antônio do Norte, em Conceição do Mato Dentro/MG”, proposto 92 

pela Associação de Proteção às Nascentes do Rio Santo Antônio - 93 

ASPRENARSA; “Elaboração de Plano de Saneamento para a Zona Rural de 94 

Itabira”, proposto pelo SAAE-Itabira e, por último, “Plantando água no Parauninha: 95 

conservação e recuperação do recurso hídrico no entorno do Parque Estadual da 96 

Serra do Intendente”, tendo a Terra Brasillis como proponente. A Sra. Flávia 97 

Pantuza salientou que o comitê não faz a avaliação técnica dos projetos e sim 98 

avalia se projeto propõe algum benefício para área da bacia. A mesma informou 99 

que a avaliação técnica é feita por uma comissão do FHIDRO e, dentro do CBH 100 

Santo Antônio-MG, a referência para avaliação técnica de projeto é o Sr. Dácio 101 

Guerra Júnior e a Sra. Fabiana (indicada pela FUNCESI). A Sra. presidente 102 

destacou ainda que o comitê não pode ser proponente de projetos, visto que não 103 

se constitui em pessoa jurídica, mas destacou a importância das entidades 104 

vinculadas ao comitê elaborarem projetos, pois o FHIDRO alega receber poucos 105 

projetos. Logo a seguir, o Sr. Geraldo Antero de Barros da Silva (Prefeitura 106 

Municipal de Belo Oriente) apresentou o projeto “Recuperação ambiental da 107 

micro-bacia do Alto do Galo e Cachoeira Alegre” elaborado pela Prefeitura 108 

Municipal de Belo Oriente e que será enviado ao FHIDRO. Dando seqüência à 109 

reunião, o Sr. Marcel Vasconcellos informou sobre o trekking ecológico ocorrido 110 

no dia anterior, um trabalho de educação ambiental, envolvendo os estudantes 111 

das escolas públicas do município de Senhora do Porto/MG. O mesmo destacou 112 

que para a realização das próximas provas necessitará de mais voluntários dentre 113 

os conselheiros, e agradeceu a participação dos conselheiros: Sra. Joselaine 114 

Filgueiras, Sr. Felipe Benício Pedro (Sindicado Metabase), Sr. Mário Célio 115 

Menezes (Associação dos Municípios do Circuito Turístico Parque Nacional da 116 

Serra do Cipó), Sr. Dácio Guerra Júnior e, especialmente o Sr. Carlos Hiran 117 

Oliveira (SETUR), que o auxiliou na montagem da prova. O Sr. Paulo Sérgio 118 

Torres Procópio (Prefeitura Municipal de Serro) se colocou à disposição para a 119 

organização das próximas provas. A Sra. Flávia Pantuza sugeriu que o Sr. Marcel 120 
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Vasconcellos elaborasse uma planilha com as necessidades de recursos 121 

humanos para a próxima prova do trekking, descrevendo as atividades a serem 122 

desenvolvidas e o pessoal necessário.  O mesmo ficou de elaborar e encaminhar 123 

ao escritório do comitê, para posteriormente ser encaminhado aos conselheiros. A 124 

Sra. Marina da Conceição Moysés de Magalhães (Prefeitura Municipal de Santa 125 

Maria de Itabira) e a Sra. Elaine, funcionária da Prefeitura Municipal de Senhora 126 

do Porto também se prontificaram a auxiliar na próxima prova. Prosseguindo, o 127 

Sr. Marcel Vasconcellos expôs o quadro informativo do CBH Santo Antônio-MG, 128 

apresentado na última reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de 129 

Minas Gerais - CERH-MG e, durante a apresentação destacou que também foi 130 

cobrado, nesta reunião, sobre a participação dos representantes do CBH Santo 131 

Antônio no GAT PIRH-DOCE. Durante a apresentação do item 19 do quadro, 132 

referente aos conflitos de uso existentes na bacia, a Sra. Flávia Pantuza pediu a 133 

palavra e informou sobre a necessidade de levantamento dos processos de 134 

outorga e análise técnica dos mesmos. A mesma informou que os licenciamentos 135 

para as PCH’s que estão sendo implantadas na bacia do Rio Santo Antônio-MG 136 

não estão passando pelo comitê, e as licenças prévias (LP’s) estão sendo 137 

solicitadas diretamente no COPAM Jequitinhonha e somente o processo para as 138 

licenças de instalação (LI’s) passariam pelo CBH Santo Antônio-MG. A Sra. 139 

Giuliana Talomoni Fonoff (Ministério Público de Minas Gerais) informou que duas 140 

licenças prévias foram aprovadas ad referendum e repassadas ao COPAM, com 141 

parecer favorável da FEAM. Informou ainda que as PCH’s a serem implantadas 142 

no Alto Santo Antônio foram barradas. Neste momento, o Sr. Saulo de Oliveira 143 

Pinto Coelho (Sociedade Amigos do Tabuleiro) relatou que percebe uma pressão 144 

por parte dos empreendedores para a aprovação dos licenciamentos para as 145 

PCH’s e, em contrapartida, não há o mesmo empenho por parte da sociedade 146 

civil organizada em tentar impedir os licenciamentos que consideram 147 

ambientalmente inviáveis. A Sra. Flávia Pantuza solicitou que o referido quadro 148 

informativo fosse enviado aos conselheiros e os mesmos encaminhassem as 149 

críticas e sugestões ao escritório do comitê. A Sra. Giuliana Fonoff informou que o 150 
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manifesto do CBH Santo Antônio-MG, referente às PCH’s foi reenviado ao órgão 151 

competente. A Sra. Flávia Pantuza solicitou que tal manifesto fosse enviando aos 152 

conselheiros, para que todos tivessem conhecimento. Referindo-se às PCH’s, o 153 

Sr. Mário Augusto Cintra Ramos (Global Bank) comunicou que os quatro 154 

primeiros empreendimentos têm LP e LI e as outras duas têm LP e aguardam a 155 

LI. O mesmo defendeu a viabilidade ecológica da implantação das PCH’s e 156 

afirmou que os órgãos ambientais evitam discussões técnicas sobre o assunto e 157 

destacou ainda a necessidade da preocupação com outras atividades 158 

impactantes dentro da bacia, como a pecuária, e não somente com as PCH’s e a 159 

mineração. O Sr. Mário Cintra destacou também o interesse econômico por trás 160 

da implantação de empreendimentos, dentre eles a criação de infra-estrutura, 161 

citando como exemplo o fornecimento de energia elétrica. Este salientou que o 162 

comitê deve procurar promover a discussão técnica, avaliando todos os tipos de 163 

intervenções na bacia e deixar de lado as “discussões ingênuas”, a fim de obter 164 

estudos com qualidade e densidade técnica. A Sra. Flávia Pantuza sugeriu que tal 165 

solicitação fosse encaminhada ao Grupo Técnico de Outorga e Cobrança - 166 

GTOC. Em seguida, a Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira (ADDAF) pediu a 167 

palavra e posicionou-se contra as colocações do Sr. Mário Cintra, afirmando que 168 

“a agropecuária mata a fome” enquanto as PCH’s não geram desenvolvimento e 169 

não matam a fome da população, pois as implantações não são promovidas de 170 

forma sustentável. A mesma salientou que na região do município de Ferros/MG a 171 

população local, quando consultada, foi contra a implantação das PCH’s. Neste 172 

momento, a Sra. Joselaine Filgueiras afirmou que o comitê não pode ser visto 173 

como entidade técnica, mas sim como órgão de mobilização, onde deve ser 174 

definido qual o foco da bacia. Dando seqüência à reunião, foi lida e aprovada a 175 

ata da vigésima reunião ordinária, ocorrida no dia vinte e sete de junho de dois mil 176 

e oito, no município de Serro/MG. Dando início às deliberações previstas, a Sra. 177 

Flávia Pantuza informou sobre a aprovação ad referendum da composição dos 178 

grupos técnicos e propôs a ratificação desta aprovação. A Sra. Maria do Socorro 179 

Hemétrio Caldeira questionou tal aprovação e sugeriu que os segmentos 180 
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deveriam se reunir novamente para rever a composição dos grupos. Já o Sr. 181 

Ronaldo Rajão Santiago (PUC Serro) sugeriu uma votação por grupos técnicos. 182 

Protestando contra a aprovação ad referendum, a Sra.Rejane Mendes disse que 183 

“se for pra ser desta forma, o comitê não precisará de quorum para deliberar”. As 184 

propostas foram repassadas para a plenária que, com dezenove votos, mostrou-185 

se favorável à decisão da aprovação ad referendum. O Sr. Marcel Vasconcellos 186 

questionou se alguma entidade representante do poder público estadual gostaria 187 

de substituir a SETUR no Grupo Técnico de Outorga e Cobrança-GTOC. O Sr. 188 

Álvaro Eduardo Goulart (DER-MG) manifestou interesse. Foi aprovada pela 189 

plenária a substituição da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR pelo DER-190 

MG no GTOC. Prosseguindo a reunião, a Sra. Flávia Pantuza informou sobre a 191 

solicitação, feita pelo IGAM, de indicação de conselheiros para representarem o 192 

CBH Santo Antônio no COPAM Leste, no mandato 2010/2011. A Sra. presidente 193 

colocou-se à disposição e solicitou que os demais conselheiros interessados se 194 

manifestassem. Candidataram-se: Sr. Álvaro Eduardo Goulart (DER-MG), Sra. 195 

Rejane Beatriz Mendes (EMATER) e Sra. Giuliana Talomoni Fonoff (Ministério 196 

Público de Minas Gerais). Após votação, onde cada conselheiro titular ou, 197 

conselheiro suplente na ausência do titular, tinham direito a dois votos, obteve-se 198 

o seguinte resultado: Sr. Álvaro Goulart - 18 votos; Sra. Rejane Mendes - 13 199 

votos; Sra. Giuliana Fonoff - 23 votos. Dessa forma, os dois conselheiros mais 200 

bem votados, a Sra. Giuliana Fonoff e o Sr. Álvaro Goulart foram os indicados 201 

pela plenária a representarem o CBH Santo Antônio-MG no COPAM Leste, biênio 202 

2010/2011. Em seguida, a Sra. Flávia Pantuza apresentou a proposta de criação 203 

de um Grupo Técnico de Avaliação e Aprovação de Projetos a serem 204 

encaminhados ao FHIDRO e outros fundos de financiamento. Os seguintes 205 

conselheiros se manifestaram para compor o grupo e foram aprovados pela 206 

plenária: Sr. Paulo Procópio e Sr. Marilene Assunção (Prefeitura Municipal de 207 

Senhora do Porto), representando o poder público municipal; Sra. Joselaine 208 

Filgueiras e Sr. João Bosco Martins Rosa (IEF), representando o poder público 209 

estadual; Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira e Sra. Flávia Martins Guerra 210 
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Pantuza, representando a sociedade civil organizada; Sr. Charles Alves 211 

Magalhães (FIEMG) e Sr. Dácio Guerra Júnior, representando o segmento dos 212 

usuários. A proposta da criação do referido grupo técnico será assunto para a 213 

primeira reunião do Grupo Técnico Institucional e Legal - GTIL. Prosseguindo a 214 

reunião, a Sra. Flávia Pantuza apresentou o último assunto para deliberar: a 215 

criação de um protocolo contendo orientações e normas a respeito da 216 

confirmação de presença e justificativas de ausências nas reuniões ordinárias do 217 

comitê. O Sr. Edson Valgas de Paiva (CENIBRA) cobrou uma maior seriedade 218 

dos conselheiros em relação à participação nas reuniões visto que a justificativa 219 

não supre a ausência do conselheiro na verificação do quorum. O Sr. Giordane 220 

Oliveira Ottone (ASPRENARSA) disse se sentir impossibilitado de se ausentar 221 

das reuniões uma vez que o seu suplente disse, informalmente, ter desistido de 222 

compor a plenária. Neste momento, o Sr. Gianni Pantuza sugeriu que fosse 223 

encaminhado um comunicado à entidade Associação Comunitária de Ouro Fino 224 

solicitando um posicionamento oficial e, caso a entidade realmente tenha 225 

desistido de compor o comitê, propôs também a verificação, junto ao IGAM, da 226 

avaliação de elegibilidade de alguns conselheiros na ultima eleição e da 227 

possibilidade do retorno de entidades que fizeram parte do comitê no biênio 228 

anterior. O mesmo sugeriu o retorno de ex-conselheiros como o Sr. Paulo César 229 

Garcia e o Sr. José Eduardo dos Passos Guerra, que sempre foram presentes e 230 

atuantes enquanto conselheiros. Outra proposta sugerida pelo conselheiro Gianni 231 

Pantuza é de que seja alterado o estatuto do CBH Santo Antonio, incluindo uma 232 

cláusula em que conselheiros que sejam cobertos por falta, os mesmos bem 233 

como os seguimentos os quais eles representem, fiquem inelegíveis por até duas 234 

gestões ou mandatos. Foi sugerido pela Sra. Flávia Pantuza que nos casos de 235 

titulares ausentes e suplentes presentes, fossem invertidas as posições. Em 236 

seguida, o Sr. Gianni Pantuza apresentou a planilha contendo o controle de 237 

freqüência das reuniões ordinárias ocorridas no ano de dois mil e oito. Diante do 238 

quadro apresentado, a plenária decidiu que as justificativas deverão ser 239 

encaminhadas, por escrito, ao escritório do comitê em um prazo máximo de 240 
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quarenta e oito horas antes das reuniões ordinárias, sendo que as situações de 241 

imprevistos deverão ser avaliadas e julgadas pela diretoria do comitê. Foi 242 

acordado ainda que os titulares, quando impossibilitados de participarem, além de 243 

enviarem a justificativa, deverão também contactar o suplente, comunicando-o por 244 

escrito e solicitando a sua participação. A seguir, a Sra. Tereza Cristina Almeida 245 

Silveira solicitou que nos casos de alterações no calendário das reuniões 246 

ordinárias, fossem mantidos os dias da semana - quinta-feira para a realização do 247 

seminário socioambiental e sexta-feira para a realização da reunião ordinária. A 248 

Sra. Flávia Pantuza justificou a alteração da data para a reunião em Senhora do 249 

Porto, informando que este foi um caso a parte, ocorrido devido à solicitação do 250 

município. Em seguida a Sra. presidente informou que faria um comunicado, 251 

solicitando o posicionamento dos suplentes que ainda não participaram de 252 

nenhuma reunião ordinária. O Sr. Mário Cintra argumentou que a presença dos 253 

suplentes nas reuniões ordinárias também deveria ser obrigatória. Já o Sr. 254 

Ronaldo Rajão disse que a ausência do conselheiro suplente deveria ser 255 

diferenciada da ausência do conselheiro titular, argumentando que a obrigação do 256 

titular seria maior que a do suplente. A Sra. Flávia Pantuza solicitou que o GTIL 257 

elaborasse uma manifestação mais clara sobre as alterações previstas. Após o 258 

fechamento do assunto, a Sra. Tereza Cristina Almeida Silveira perguntou sobre o 259 

andamento do Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental da Bacia 260 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 261 

ANDIRÁ. A Sra. Flávia Pantuza informou que a movimentação do mesmo está 262 

suspensa visto que os municípios deverão ratificá-lo nas câmaras municipais e 263 

por estarmos no período eleitoral, não é possível a execução de tal tarefa. O Sr. 264 

Saulo de Oliveira Pinto Coelho informou que o município de Conceição do Mato 265 

Dentro já enviou a ratificação ao CBH Santo Antônio-MG e não obteve resposta, 266 

mas a Sra. Flávia Pantuza disse não ter recebido tal documento em seu mandato, 267 

e sugeriu que o andamento do consórcio fosse proposto como pauta para a 268 

próxima reunião ordinária. Nada mais tendo a tratar, eu, Andréia Gonçalves 269 
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio - MG 
(Instituído pelo decreto 42595/2002 e instalado em 17/09/2003) 

Moreira, secretária do escritório do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a presente ata 270 

que, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. 271 

 
 
 
 

Giuliana Talamoni Fonoff 
Ministério Público de Minas Gerais 

  
 
 
 

Rejane Beatriz Mendes 
EMATER 

 
 
 
 

Mercês Lage Chaves 
SEE 

  
 
 
 

Joselaine Aparecida Ribeiro Filgueiras 
IGAM 

 

 

 

 

Marcel Vasconcellos Teixeira 
SETUR 

  

 

 

 

João Bosco Martins Rocha 
IEF 

 

 

 

 

Álvaro Eduardo Goulart 
DER - MG 

  
 
 
 

Riler Tadim dos Santos 
Prefeitura Municipal de Sabinópolis 

 

 

 

 

Paulo Sérgio Torres Procópio 
Prefeitura Municipal de Serro 

  
 
 
 

Marilene Assunção 
Pref. Municipal de Senhora do Porto 

 

 

 

 

Marina da Conceição M. Magalhães 
Prefeitura Municipal de Santa Mª Itabira 

  
 
 
 

Geraldo Antero de Barros da Silva 
Prefeitura Municipal de Belo Oriente 

 

 

 

 

José Ferreira da Silva 
Prefeitura Municipal de Naque 

  

 

 
 

Maria do Socorro Hemétrio Caldeira 
Prefeitura Municipal de Joanésia 

 

 

 

 

Dácio Guerra Júnior 
SAAE - Itabira 

  

 

 

 

André Nilo Lopes Pires Guerra 
Belmont Mineração 
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Lucas Lage Ribeiro 
Belmont Mineração 

 

 
 

Gianni Marcus Pantuza Almeida 
VALE 

 

 

 
 

André Fonseca von Tiesenhausen 
VALE 

  

 

 

 

Mário Augusto Cintra Ramos 
Guanhães Energia 

 

 

 
 

Lúcia Maria Martins Santos 
FERMAG - Ferritas Magnéticas Ltda. 

  

 

 

 

Charles Alves Magalhães 
FIEMG 

 

 

 

 

José Roberto Centeno Cordeiro 
Anglo Ferrous 

  

 

 

 

Edson Valgas de Paiva 
CENIBRA - Celulose Nipo Brasileira 

 

 

 
 

Rafael Montes Fontoura 
CEMIG 

  

 

 

 

Mário Célio Menezes 
AMPASC 

 

 

 

 

Felipe Benício Pedro 
Sindicado Metabase de Itabira 

  

 

 

 

Flávia Martins Guerra Pantuza 
FUNCESI 

 

 

 

 

Jean Charles da Cunha Lage 
SAVI 

  

 

 

 

Ronaldo Rajão Santiago 
PUC - MG (Campus Serro) 

 

 

 

 

Tereza Cristina Almeida Silveira 
ADDAF 

  

 

 

 

Saulo de Oliveira Pinto Coelho 
SAT 

 

 

 

 

Giordane Oliveira Ottone 
ASPRENARSA 

  

 

 

 

 

 272 


