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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e nove, às nove horas da manhã, 1 

no auditório da Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira - FUNCESI, 2 

localizada no município de Itabira/MG, reuniram-se os conselheiros do Comitê da 3 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG para a realização da sua XXIII Reunião 4 

Ordinária. Antecedendo a abertura da sessão, foi constituída a mesa, que foi 5 

composta pela Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza (FUNCESI) - Presidente do CBH 6 

Santo Antônio-MG; Sr. Marcel Vasconcellos Teixeira (SETUR) - Vice-presidente do 7 

CBH Santo Antônio-MG; Sr. Gilberto Antônio Magalhães (Prefeitura Municipal de 8 

Itabira), Secretário Municipal de Meio Ambiente de Itabira, representante da 9 

Prefeitura Municipal de Itabira no CBH Santo Antônio-MG, no ato, representando o 10 

Sr. João Izael Querino Coelho, Prefeito Municipal de Itabira; e Sr. Gianni Marcus 11 

Pantuza Almeida (VALE) - primeiro-secretário do CBH Santo Antônio-MG. Após a 12 

composição da mesa, foi feita a primeira verificação de quorum, onde foram 13 

contabilizados 21 (vinte e um) conselheiros presentes. Em seguida a Sra. Flávia 14 

Martins Guerra Pantuza cumprimentou e agradeceu a presença de todos, 15 

desculpando-se pelo atraso da primeira reunião do ano de dois mil e nove devido às 16 

mudanças ocorridas no funcionamento do comitê e do escritório. Logo em seguida a 17 

presidente do CBH Santo Antônio-MG informou que o Sr. Gianni Pantuza estava 18 

compondo a mesa, mas sua situação na diretoria estava irregular, em desacordo 19 

com o Regimento Interno do CBH Santo Antônio-MG e a Deliberação Normativa n.º 20 

04 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, pois com a saída do Sr. Danilo 21 

Carvalho, que representava a Vale no referido comitê, o Sr. Gianni Pantuza foi 22 

empossado, ocupando seu lugar na diretoria sem haver uma nova reunião do 23 

segmento de usuários para a indicação de um representante para ocupar a cadeira 24 

de primeiro-secretário. Posteriormente, a Sra. Flávia Pantuza informou a 25 

necessidade de o segmento Poder Público Municipal indicar um representante para 26 

ocupar a cadeira de segundo-secretário, enfatizando que o comitê necessita de um 27 

segundo-secretário presente e atuante, não somente como secretário, mas também 28 

como conselheiro. Dando seqüência, a Sra. Flávia Pantuza sugeriu que, como não 29 

havia quorum, que fossem feitos primeiramente os informes, para depois, com o 30 
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quorum, iniciar as deliberações. Neste momento, o Sr. Paulo Garcia salientou que 31 

havendo quorum nos segmentos usuários e poder público municipal, estes já 32 

poderiam se reunir, a fim de indicarem seus representantes na mesa diretora. Na 33 

seqüência foi passada a palavra ao Sr. Gilberto Magalhães, que cumprimentou e 34 

desejou boas vindas a todos os presentes. O mesmo destacou o compromisso da 35 

Prefeitura Municipal de Itabira/Secretaria Municipal de Meio Ambiente em apoiar as 36 

ações do CBH Santo Antônio-MG. Dando prosseguimento, foi passada a palavra ao 37 

Sr. Gianni Pantuza, que deu boas vindas aos novos conselheiros e informou que, 38 

por ter outro compromisso em Belo Horizonte, não poderia participar da reunião, 39 

mas colocou-se à disposição para o cargo de primeiro-secretário e, caso fosse eleito 40 

por seu segmento, o Sr. André von Tiesenhausen (VALE), seu suplente, iria 41 

secretariar a reunião. Após a falta do Sr. Gianni Pantuza, a Sra. Flávia Pantuza, 42 

após a confirmação do quorum nos segmentos usuários e poder público municipal, 43 

sugeriu que estes se reunissem para definição e indicação de seus representantes 44 

na mesa diretora. Após a reunião dos segmentos, os representantes dos usuários 45 

optaram pela permanência do Sr. Gianni Pantuza na cadeira de primeiro-secretário e 46 

os representantes do Poder Público Municipal indicaram o Sr. Gilberto Antônio 47 

Magalhães para ocupar a cadeira de segundo-secretário. Na seqüência, foi realizada 48 

a segunda verificação de quorum, contabilizando 24 (vinte e quatro) conselheiros, 49 

sendo 07 (sete) representantes dos usuários; 06 (seis) representantes da sociedade 50 

civil; 05 (cinco) representantes do poder público estadual e 06 (seis) representantes 51 

do poder público municipal. Confirmado o quorum para deliberações, a mesa foi 52 

composta novamente, onde o Sr. André von Tiesenhausen ocupou o lugar do Sr. 53 

Gianni Pantuza como primeiro-secretário. Seguindo a pauta, foi feita a leitura dos 54 

expedientes da ordem do dia, onde foram apresentados os novos conselheiros: Sr. 55 

Luiz Augusto Moysés de Magalhães (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira) 56 

e Sr. Gilberto Antônio Magalhães (Prefeitura Municipal de Itabira). Uma vez que os 57 

outros novos conselheiros não estavam presentes, a Sra. Flávia Pantuza informou 58 

que estes seriam apresentados nas reuniões seguintes. Na seqüência, a ata da XXII 59 

Reunião Ordinária foi aprovada por unanimidade, devendo ser alterada somente a 60 

linha 392, alterando o trecho “à jusante do município de Dom Joaquim” para “à 61 
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jusante da sede do município de Dom Joaquim”. Visando uma maior agilidade da 62 

reunião, foi solicitado que as deliberações fossem apresentadas antes dos informes. 63 

A Sra. Flávia Pantuza informou que não apresentaria as justificativas visto que as 64 

faltas não seriam apontadas visto que a convocatória foi enviada fora do tempo hábil 65 

previsto no Regimento Interno. No segundo item dos assuntos a deliberar, a plenária 66 

aprovou a indicação do Sr. Gianni Marcus Pantuza Almeida para ocupar a cadeira 67 

de primeiro-secretário e do Sr. Gilberto Antônio Magalhães para ocupar a cadeira de 68 

segundo-secretário. As alterações previstas para o Regimento Interno ficaram para 69 

serem apresentadas na próxima reunião ordinária, pois o GTIL irá deliberar a nova 70 

redação para a inclusão do parágrafo sexto, do artigo décimo, no mês de abril. Em 71 

seguida a Sra. Flávia Pantuza apresentou a minuta de alteração da DN04 do CERH, 72 

que prevê a prorrogação dos mandatos dos comitês para quatro anos, informando 73 

ainda que tal alteração foi discutida na reunião do Fórum Mineiro de Comitês. Neste 74 

momento a Sra. Joselaine Filgueiras (IGAM) disse que tal alteração foi discutida e 75 

aprovada pela CTIL do CERH, mas após a aprovação, será válido apenas para o 76 

próximo mandato. A Sra. Flávia Pantuza respondeu à Sra.Joselaine Filgueiras que 77 

diante de tal duvida, encaminharia o assunto ao GTIL, para que fosse verificado 78 

junto ao IGAM o que realmente foi deliberado no CERH, neste instante o Sr. Dácio 79 

Guerra sugeriu que o mandato do comitê coincidisse com o mandato dos prefeitos, a 80 

fim de um melhor andamento das atividades do comitê. Em seguida o Sr.Gilberto 81 

Magalhães enfatizou que tal assunto só poderá ser deliberado após o conhecimento 82 

do que realmente foi definido no CERH. A Sra. Joselaine Filgueiras destacou que a 83 

alteração da DN04 foi aprovada pela CTIL do CERH, mas tal alteração ainda não foi 84 

aprovada pela plenária do conselho, afirmando que o material deveria ser discutido 85 

nos comitê de bacia, para que estes sugerissem alterações na minuta. Em resposta, 86 

a Sra. Flávia pantuza relatou que o assunto já havia sido discutido no Fórum Mineiro 87 

de Comitê, mas aguardaria o parecer do GTIL para deliberar a prorrogação do 88 

mandado, e, caso não haja a prorrogação, o comitê deverá iniciar o planejamento do 89 

processo eleitoral a ser realizado em outubro próximo. Dando prosseguimento à 90 

pauta, a Sra. Flávia Pantuza falou sobre a proposta de realização de uma segunda 91 

Expedição, cuja idéia surgiu a partir de uma conversa entre alguns conselheiros, que 92 
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chegaram a realizar reuniões para discutir a expedição e nessas reuniões definiram 93 

que, caso a plenária aprove a realização da segunda expedição, o comitê deverá 94 

criar uma comissão específica. Neste momento a Sra. Flávia Pantuza propôs à 95 

plenária a realização da segunda expedição em Julho de 2010, dez anos após a 96 

primeira, realizada antes da criação do CBH Santo Antônio-MG. Segundo a mesma, 97 

a realização da segunda expedição seria uma boa ferramenta para avaliar o que o 98 

comitê trouxe de resultados para a bacia. Em seguida o Sr. Gilberto Magalhães 99 

destacou que há sim necessidade de realização da expedição, mas existem 100 

questões de ordem prática a serem observadas, citando como exemplo os recursos 101 

de financiamento. Em resposta ao Sr Gilberto, o Sr. Paulo Garcia informou que o 102 

comitê pretende realizar a segunda expedição seguindo os moldes da primeira, onde 103 

os recursos financeiros foram disponibilizados por parceiros como a VALE, FIAT, 104 

BRETAS, Prefeitura Municipal de Itabira. O mesmo salientou que para a realização 105 

da segunda expedição, além de parceiros acima citados, o comitê poderia buscar 106 

apoio junto ás outras empresas que compõem o segmento de usuários, as demais 107 

prefeituras que fazem parte da bacia, faculdades (CENSI, FUNCESI, PUC) que 108 

ocupam cadeira no comitê e poder público estadual com IGAM e SETUR. Após a 109 

fala do Sr. Paulo Garcia, o Sr. Geraldo Coelho do Nascimento, Prefeito Municipal de 110 

Santa Maria de Itabira, ofereceu apoio ao evento. Na seqüência o Sr. Marcel 111 

Vasconcellos informou que a SETUR se compromete com o planejamento e 112 

organização de provas de canoagem no rio e realização de pesquisa social nos 113 

municípios, com o objetivo de sensibilização. Neste instante o Sr. Paulo Garcia 114 

informou que seriam criados grupos técnicos para planejamento e execução de 115 

tarefas. O Sr. Mário Menezes (AMPASC) disse que seria importante a criação de 116 

comissões, mas a Sra. Flávia Pantuza destacou que primeiramente seria necessário 117 

definir um projeto para, a partir dele, iniciar a busca de parcerias. A presidente do 118 

CBH ainda enfatizou que para isso se faz necessária a criação de uma comissão 119 

para elaborar um projeto/propostas a ser apresentado na próxima reunião ordinária. 120 

A mesma informou ainda sobre um questionário que fará um diagnóstico dos 121 

municípios da bacia, a ser desenvolvido pelos estagiários do escritório do comitê: 122 

André, Lucas e Tatiane. Segundo a Sra. Flávia Pantuza, o resultado dos 123 
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questionários será trabalhado na expedição e ela espera contar com o apoio de 124 

todos os municípios no que se refere à resposta do questionário. Retornando ao 125 

assunto da criação de uma comissão para a elaboração do projeto da expedição, o 126 

Sr. Gilberto Magalhães sugeriu a participação de três pessoas que participaram da 127 

organização da primeira. O Sr. Mário Menezes disse que seria interessante a 128 

participação do Sr. Gilberto Magalhães nesta comissão visto que ele é Secretário de 129 

Meio Ambiente e representa o município de Itabira no comitê. Em resposta, o Sr. 130 

Gilberto Magalhães salientou que a comissão já irá contar com dois funcionários da 131 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA - Sr. Carlos Humberto e Sr. José 132 

Eduardo. Neste momento o Sr. Paulo Garcia destacou que é importantíssimo o 133 

apoio da Prefeitura Municipal de Itabira - PMI - aos membros que participarão da 134 

comissão. O Sr. Gilberto Magalhães informou que a PMI fará o possível para ajudar, 135 

realizando a parte que lhe couber dentro do planejamento, visando facilitar o 136 

trabalho do comitê. A Sra. Flávia Pantuza agradeceu o apoio da SMMA, apoio este 137 

dado não somente ao escritório, mas ao comitê como um todo. A Sra. Tereza 138 

Cristina - Tininha (ADDAF) se colocou à disposição para ajudar na segunda 139 

expedição, mas informou que não poderia participar da comissão por falta de 140 

disponibilidade. Neste instante a Sra. Flávia Pantuza informou que deverá ser criada 141 

uma comissão organizadora e uma comissão executiva, que atuará durante a 142 

expedição. O Sr. Giordane Ottone (ASPRENARSA) informou ter interesse em 143 

participar da comissão organizadora, sugerindo a realização de um trabalho de 144 

educação ambiental nas escolas. A presidente do comitê salientou que a comissão 145 

organizadora deverá se reunir semanalmente. Para participarem da referida 146 

comissão, prontificam-se os  conselheiros: Sr. Flávia Pantuza (FUNCESI); Sr. Luiz 147 

Augusto Magalhães (Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira), Sra. Joselaine 148 

Filgueiras (IGAM); Sr. Carlos Humberto de Oliveira Cruz (CREA-MG), Sr. Giordane 149 

Ottone (ASPRENARSA). Além destes conselheiros, os senhores Paulo César Garcia 150 

e José Eduardo dos Passos Guerra também se colocaram à disposição para 151 

comporem a comissão organizadora. O Sr. Carlos Humberto sugeriu a inclusão das 152 

outras duas entidades de ensino superior que compões o comitê PUC-MG (Campus 153 

Serro) e CENSI. O Sr. Paulo Garcia se contrapôs, considerando que a comissão 154 
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ficou grande, e defendeu a idéia de uma comissão composta por no máximo, quatro 155 

pessoas. A Sra. Flávia Pantuza disse entender a preocupação do Sr. Paulo Garcia, 156 

mas afirmou que uma comissão maior irá gerar um maior número de contribuições. 157 

A Sra. Joselaine Filgueiras concordou com a Sra. Flávia Pantuza, destacando que a 158 

fase do planejamento é para a colocação de idéias, delimitação do que deverá ser 159 

feito. O Sr. Leonardo Mitre (ANGLO FERROUS) informou que um projeto é feito em 160 

várias etapas, onde primeiramente é definido um escopo, depois é feita a articulação 161 

para a obtenção de recursos/organização geral, a partir daí realiza-se o evento e 162 

depois é feito um relatório de resultados. O Sr. Franklin Mendonça (COPASA) 163 

informou que a COPASA irá contribuir no segundo momento, assim como o Sr. 164 

Rafael Fontoura (CEMIG), que por problemas em relação à disponibilidade informou 165 

não poder participar da fase inicial de planejamento, mas colocou-se à disposição 166 

para ajudar num segundo momento. O Sr. Franklin Mendonça ressaltou que o 167 

importante é que todos dêem uma contribuição, independendo da fase que irão 168 

atuar. Em seguida, a Sra. Flávia Pantuza colocou em votação em composição da 169 

comissão da comissão de planejamento, sendo aprovada pela plenária a seguinte 170 

formação: Sra. Flávia Martins Guerra Pantuza, Sra. Joselaine Aparecida Filgueiras 171 

Ribeiro, Sr. Luiz Augusto Moysés Magalhães, Sr. Giordane Oliveira Ottone, Sr. 172 

Carlos Humberto de Oliveira Cruz, Sr. Paulo César Garcia e Sr. José Eduardo dos 173 

Passos Guerra. Quanto à definição sobre a situação das entidades: Associação dos 174 

Brigadistas de Conceição do Mato Dentro, Associação Comunitária de Ouro Fino e 175 

FEAM, foi solicitado ao GTIL um parecer sobre quais são as disposições legais a 176 

serem aplicadas pelo comitê. Como último assunto a deliberar, foi apresentada à 177 

plenária a situação da Cáritas Diocesana, que na XXII reunião Ordinária, ocorrida no 178 

dia sete de Novembro de dois mil e oito teve sua exclusão do comitê aprovada pela 179 

plenária, devido à três faltas não justificadas da sua representante, Sra. Maria 180 

Valdete Leite da Cruz. A Sra. Flávia Pantuza informou que ao ser comunicado sobre 181 

a exclusão, o Sr. Pe. Elson Vital dos Reis, presidente da Cáritas Diocesana, solicitou 182 

uma recondução, e enviou a Sra. Marinete, secretária da Cáritas Diocesana para 183 

apresentar a defesa da entidade. Durante a defesa da entidade foram apresentadas 184 

justificativas para as faltas, onde a Sra. Marinete, juntamente com a Sra. Maria 185 
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Valdete afirmaram que as faltas ocorreram em decorrência de problemas de saúde 186 

da Sra. Maria Valdete e da sua mãe, e também em razão da alteração de datas das 187 

reuniões ordinárias do comitê, coincidindo com algumas reuniões da Cáritas 188 

Diocesana. Após a apresentação da defesa, a Sra. Flávia Pantuza colocou o 189 

assunto em deliberação, onde os conselheiros deveriam escolher uma das seguintes 190 

alternativas: (1) ratificação da exclusão da Cáritas Diocesana; (2) recondução da 191 

entidade no comitê, porém ocupando uma cadeira de suplência; (3) recondução da 192 

entidade no comitê, ocupando a mesma cadeira de titularidade ocupada 193 

anteriormente. Diante da defesa apresentada e levando em consideração o trabalho 194 

desenvolvido pela Cáritas Diocesana na caminhada do comitê, a plenária optou pela 195 

permanência da entidade, que continuará ocupando cadeira de titular. A Sra. Maria 196 

Valdete agradeceu a decisão, comprometendo-se participar de forma efetiva. Após 197 

as deliberações foi feita uma pausa de uma hora para almoço. Após o almoço, foi 198 

apresentada uma palestra da CEMIG, apresentada pelo Sr. Alexander Gonçalves da 199 

Silva, que discorreu sobre os processos de PCH´s e UHE’s implantadas ou com 200 

implantação previstas para a bacia do Rio Santo Antônio-MG. Em seguida foi aberto 201 

espaço para perguntas, onde os conselheiros questionaram a sustentabilidade de 202 

uma PCH e também ressaltaram que o processo de licenciamento não tem passado 203 

pelo comitê, sendo levados diretamente às SUPRAM´s Leste e Jequitinhonha. O Sr. 204 

José Paulo Antônio Ribeiro e a conselheira Tereza Cristina (Tininha) apresentaram à 205 

plenária a situação do município de Ferros, que segundo eles, está ameaçado pela 206 

implantação destas PCH´s Ferradura e Sete Cachoeiras O Sr. José Paulo solicitou o 207 

apoio do comitê na luta contra a implantação destas PCH´s. Finalizando, foram 208 

feitos os informes e nada mais havendo a tratar, eu, Gianni Marcus Pantuza 209 

Almeida, primeiro-secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a presente ata, que 210 

após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. 211 

 212 
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