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Ata da XXIV Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e nove, às nove horas da manhã, na 1 

Escola Estadual José Madureira Horta, localizada no município de Alvorada de 2 

Minas/MG, reuniram-se os conselheiros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 3 

Santo Antônio - MG para a realização da sua XXIV reunião ordinária. Após a 4 

confirmação do quorum, a mesa foi constituída por: Sra. Flávia Martins Guerra 5 

Pantuza (FUNCESI), presidente do CBH Santo Antônio-MG; Sr. Marcel Vasconcellos 6 

Teixeira (SETUR), vice-presidente do CBH Santo Antônio-MG e o Sr. Gianni Marcus 7 

Pantuza Almeida (VALE), primeiro secretário do CBH Santo Antônio-MG. Logo após 8 

a composição da mesa, o Sr. Valter Antônio Costa, Prefeito Municipal de Alvorada 9 

de Minas cumprimentou a todos, dizendo estar muito contente com a presença do 10 

Comitê. Em seguida, foi passada a palavra ao Sr. José Miranda, Presidente da 11 

Câmara Municipal de Alvorada de Minas. A reunião foi aberta pela Sra. Flávia 12 

Pantuza, que logo passou a palavra ao Sr. Mário Menezes (AMPASC), que pediu 13 

“questão de ordem”, a homenageou o saudoso Sr. Paulo Garcia, “companheiro” 14 

atuante desde a comissão para a criação do CBH Santo Antônio-MG, que faleceu na 15 

última semana. Em seguida o Sr. Felipe Benício Pedro - Felipão (Sindicato 16 

Metabase de Itabira) pediu um minuto de silêncio e relatou como o Sr. Paulo Garcia 17 

foi especial para o Comitê. Após as homenagens, a Sra. Flávia Pantuza, elogiou os 18 

conselheiros pela presença, dizendo que o quorum estava com bastante fartura, o 19 

que é ótimo para o Comitê. Dando início aos expedientes do dia, o Sr. Gianni 20 

Pantuza colocou em votação as justificativas dos conselheiros ausentes: Poder 21 

Público Municipal: Luiz Augusto Moysés de Magalhães (Prefeitura Municipal de 22 

Santa Maria de Itabira), Dirceu Thomaz Rabelo (Prefeitura Municipal de Dom 23 

Joaquim), Elisabete da Silva Lima (Prefeitura Municipal de Dores de Guanhães); 24 

Poder Público Estadual: Giuliana Talomoni Fonoff (Ministério Público de Minas 25 

Gerais), Daniel de Oliveira Malard (Ministério Público de MG), Joselaine Aparecida 26 

Ribeiro Filgueiras (IGAM), Célia Maria Brandão Froes (IGAM), João Bosco Martins 27 

(IEF); Usuários: Rafael Montes Fontoura (CEMIG); Sociedade Civil: Jean Charles da 28 

Cunha Lage (SAVI), Ronaldo Rajão Santiago (PUC Serro), Carlos Humberto de 29 

Oliveira Cruz (CREA-MG). Na seqüência o Sr. Gianni informou a substituição de 30 

alguns membros, apresentando os novos representantes: Poder Público Estadual: 31 
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David Mello de Jesus (Secretaria de Estado de Saúde); Poder Público Municipal: 32 

Carolina Ramos Alvarenga (Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro), 33 

José Carlos Brant Magalhães (Prefeitura Municipal de Ferros), Gisleno Martins 34 

Castro (Prefeitura Municipal de Belo Oriente); Sociedade Civil: Carlos Eduardo 35 

Teixeira Nery (SAT); Usuários: Dartson da Piedade Fonseca (SAAE Itabira), 36 

Vanessa Maria Neves Alves (Vale) logo após agradeceu o Sr. André von 37 

Tiesenhausen, representante suplente da VALE, pelo empenho no Comitê e 38 

desejando muitas felicidades na sua nova jornada, em seguida apresentou a Sra. 39 

Vanessa Maria Neves Alves, que substituirá o Sr. André von Tiesenhausen. Após a 40 

leitura da Justificativa e o Sr. Gianni informou que a justificativa do Sr. Carlos 41 

Humberto (CREA-MG) chegou após o prazo de 48 horas, previsto pelo Regimento 42 

Interno, passando o caso para a Sra. Flávia Pantuza.  A presidente do CBH Santo 43 

Antônio informou que todos os titulares devem notificar a ausência ao suplente e ao 44 

escritório do comitê. O Sr. José Ferreira (Prefeitura Municipal de Naque) falou que 45 

foi bem explícito se foi dentro do prazo ou não, se foi é legal se não foi é ilegal e não 46 

tem como discutir. O Sr. Paulo Saturnino Machado (AAMBO), suplente do Sr. Carlos 47 

Humberto, informou que foi informado da ausência do titular com antecedência, e 48 

solicitou que a justificativa do Sr. Carlos Humberto fosse aceita. Logo após, a 49 

Presidente colocou a solicitação do Sr. Paulo Saturnino em votação e a justificativa 50 

foi aceita por todos. Em seguida, dando prosseguimento à reunião, foi iniciado o 51 

processo de aprovação da ata da reunião anterior. O Sr. Franklin Mendonça 52 

(COPASA) solicitou que fosse feita uma alteração na ata da reunião ordinária 53 

ocorrida em Itabira/MG, na linha 177, “serem paliçadas”, ficou faltando a palavra 54 

aplicadas. O sr. Gianni perguntou se seria aprovado a Ata e todos concordaram. 55 

Neste momento o Sr. Mário Menezes (AMPASC) informou que só a Presidente 56 

poderia pedir a aprovação da Ata. Assim, o Sr. Gianni pediu desculpas e retornou a 57 

Presidente Sra. Flávia Pantuza que pedia a aprovação da Ata, onde todos 58 

concordaram. A Sra. Flavia Pantuza, logo em seguida apresentou a proposta do 59 

projeto Expedição, informando que será enviado para os membros e solicitou que 60 

todos enviassem a resposta para o e-mail do CBH Santo Antônio-MG. Na 61 

seqüência, a mesma falou sobre a reunião de Itabira e do grupo que estava 62 
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discutindo a idéia, sendo que ao primeiro grupo, inicialmente composto por: Sr. 63 

Paulo Garcia, Sr. Carlos Humberto, Sr. José Eduardo e Sra. Flávia Pantuza, em 64 

Itabira foram acrescentados os membros: Sr. Giordane Ottone (ASPRENARSA), Sra 65 

Joselaine Filgueira (IGAM) e Sr. Luiz Augusto Magalhães (Prefeitura Municipal de 66 

Santa Maria de Itabira. A presidente falou da proposta que será apresentada, que 67 

estão fechando a proposta nessa fase, chamando o Sr. José Eduardo e o Sr. 68 

Giordane, para informar sobre a expedição. O Sr. José Eduardo, informou que na 69 

primeira expedição tinha a pesquisa das plantas fitoterápicas. O mesmo solicitou aos 70 

conselheiros que levantassem nos postos de saúde dos seus respectivos 71 

municípios, o uso de plantas medicinais como chás, remédios, entre outros. A Sra. 72 

Flávia Pantuza falou da importância da proposta, que pode atingir todos os 73 

municípios, uma vez que pretende criar quatro equipes ao mesmo tempo, para fazer 74 

as visitas nos vinte e nove Municípios do Comitê, tendo um coordenador Geral. A 75 

presidente destacou que o trabalho da expedição deverá ser feito em conjunto, em 76 

equipe, objetivando percorrer os vinte e nove municípios da bacia, de modo que 77 

todos sejam envolvidos e nenhum município fique prejudicado. A Sra. Flávia 78 

Pantuza solicitou aos conselheiros que sugerissem propostas de trabalho enviassem 79 

ao e-mail do comitê. A mesma ainda propôs que a segunda expedição fosse 80 

realizada em julho de 2010, em comemoração aos 10 anos da primeira expedição. 81 

Em seguida a Sra. Flávia Pantuza informou a todos sobre um trabalho de pesquisa 82 

que está sendo desenvolvido pelos estagiários do escritório do CBH Santo Antônio-83 

MG, em parceria com a FUNCESI, visando traçar o perfil dos vinte e nove 84 

municípios da bacia. Na seqüência, a presidente do comitê falou sobre a proposta 85 

de agendar as reuniões do CBH Santo Antônio-MG para os dias de festas religiosas 86 

do município, ficando como uma proposta para a elaboração do próximo calendário 87 

de reuniões. Voltando à organização da segunda expedição, a Sra. Flávia Pantuza 88 

informou sobre o desenvolvimento do cronograma, dizendo que até o mês de 89 

outubro deverá ter o material de pesquisa fechado, para a partir de então buscar 90 

apoiadores, informando também que já existe um recurso financeiro disponibilizado 91 

pela Cáritas Diocesana. Logo em seguida o Sr. Gianni solicitou que fosse verificada 92 

a data de realização da expedição, visto que coincidirá com o período de realização 93 
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da Copa do Mundo. O Sra. Franklin Mendonça salientou ainda que julho também é 94 

período de férias escolares. Em resposta, a Sra. Flávia Pantuza informou que tal 95 

questão depende somente de alguns ajustes, e que o principal foco da expedição é 96 

o trabalho de mobilização da bacia. Em seguida o Sr. Felipe Benício indagou sobre a 97 

busca de novos recursos, além do já disponibilizados pela Cáritas. A Sra. Flávia 98 

informou que o recurso da Cáritas é só para o primeiro passo, e que já tem montada 99 

uma planilha, para o segundo momento que são os custos e que isso foi decidido na 100 

Reunião de Itabira. Dando prosseguimento às discussões sobre a segunda 101 

expedição, o Sr. Gianni disse que gostaria de prestar uma homenagem ao Sr. Paulo 102 

Garcia, sugerindo que fosse dado o seu nome à expedição. A Sra. Tereza Cristina – 103 

Tininha (ADDAF) se opôs, alegando que o foco não deveria ser perdido, e que o Sr. 104 

Paulo Garcia poderia ser homenageado no livro, produto final da expedição, e que 105 

aquele não era o momento para discutir tal assunto. O Sr. Gilberto Magalhães disse 106 

concordar que o título do livro deveria se remeter ao Rio Santo Antônio, mas que 107 

todos os materiais poderiam ser produzidos em memória do Sr. Paulo Garcia. A Sra. 108 

Tininha enfatizou que a retirada do nome do Rio Santo Antônio faria perder o sentido 109 

da expedição. O Sr. Gianni deu o exemplo do Projeto Manuelzão, realizado na bacia 110 

do Rio das Velhas. Neste instante o Sr. Gisleno Martins (Prefeitura Municipal de 111 

Belo Oriente) falou que os membros têm direito a votar, visto que a plenária é 112 

soberana. O Sr. Franklin Mendonça disse concordar com a Sra. Tininha, alegando 113 

que o nome da expedição deveria ser olhado mais adiante. A Sra. Valdete Cruz 114 

(Cáritas Diocesana) sugeriu que o assunto fosse pautado na próxima reunião e o Sr. 115 

Gilberto Magalhães sugeriu que fosse colocado em votação se o nome deveria ser 116 

definido naquele momento ou posteriormente. o Sr. Franklin sugeriu um novo nome 117 

para entrar em discussão “Expedição Ecológica do Rio Santo Antônio e como 118 

subtítulo descida Ecológica de Paulo Garcia” A senhora Flávia colocou em votação 119 

se deveriam votar ou não, naquele momento, o nome da expedição, tendo 120 

dezessete votos para que seja votado em outra reunião. O Sr. Gilberto Magalhães 121 

sugeriu que as proposta fossem enviadas pelo e-mail, para virem prontas na 122 

próxima reunião. Dando prosseguimento a pauta do dia, a presidente do comitê 123 

falou sobre a criação do GTFHIDRO, um grupo técnico para avaliar os projetos a 124 
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serem encaminhados ao FHIDRO. A mesma destacou que os membros que se 125 

prontificarem em participar do grupo deverão ter disponibilidade. Prontificaram-se: 126 

Sr. Dartson Fonseca (SAAE Itabira), Sr. Franklin Mendonça (COPASA), Sr. 127 

Fernanda Motta (Prefeitura Municipal de Congonhas do Norte), Sr. Maria do Socorro 128 

Hemétrio (Prefeitura Municipal de Belo Oriente), Sra. Tereza Cristina (ADDAF) o Sr. 129 

Carlos Humberto de Oliveira Cruz, indicado pelo Sr. Gilberto Magalhães (Prefeitura 130 

Municipal de Itabira). A Sra. Tininha informou que será aberto, em Viçosa, um curso 131 

para elaboração de projetos, voltado para as prefeituras onde deverão ser feitos os 132 

projetos. A mesma disse que maiores informações poderão ser obtidas junto ao 133 

IGAM. Em seguida a Sra. Flávia Pantuza informou que deverá ser criada uma 134 

comissão para acompanhar o Processo Eleitoral no comitê. A Sra. Tininha comentou 135 

sobre a confusão ocorrida na última eleição, onde muitos ficaram prejudicados. A 136 

Sra. Flávia Pantuza, informou que deverão tomar algumas providências para que 137 

isso não aconteça, sugerindo, por exemplo, que quem ocupar algum cargo no Poder 138 

Municipal, não poderá representar outra entidade de outro segmento, como ocorreu. 139 

A presidente destacou que pretende fazer o possível para manter a eleição, sem 140 

transtorno. Logo em seguida a mesma solicitou que cada segmento indicasse um 141 

representante para compor a comissão eleitoral. Foram indicados: Usuários: Sr 142 

Gianni (Vale); Poder Público Municipal: o Sr. Gilberto Magalhães (Prefeitura 143 

Municipal de Itabira); Sociedade Civil: Sra. Tereza Cristina (ADDAF); Poder Público 144 

Estadual: Sra. Joselaine Filgueira (IGAM). Em seguida a Sra. Flávia Pantuza 145 

informou que teve a atenção chamada pelo IGAM, porque o Sr. Mário Cintra não 146 

estava participando das Reuniões do GAT-PIRH Doce, só tendo participado a Sra. 147 

Mariinha, informando ainda que o Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous) teria, na 148 

reunião Senhora do Porto, informado que teria interesse, portanto entrou em contato 149 

com o Sr. Leonardo e ele informou que concordaria de representar o Comitê no GAT 150 

e que o Mário Cintra esteve no escritório do Comitê e informou que não poderia mais 151 

participar do GAT. Neste momento, o assunto foi colocado em votação e a indicação 152 

do Sr. Leonardo Mitre foi aprovada por todos os presentes. A Sra. Maria do Socorro 153 

- Mariinha, informou que o GAT, pretende reunir novamente com o comitê, e que 154 

eles perceberam que o Comitê do Santo Antônio e do Piracicaba não tiveram êxito 155 
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de se reunirem juntos, pois cada comitê tem a sua realidade diferente, portanto 156 

solicitou que fosse agendada uma reunião com o comitê. A plenária decidiu que 157 

reunião deverá ser feita em Itambé do Mato Dentro, na data da próxima reunião 158 

ordinária. A Sra. Valdete Cruz (Cáritas Diocesana) disse que caso o prefeito de 159 

Itambé não tenha interesse de acolher a reunião, a mesma poderá ser realizada em 160 

Santa Maria de Itabira, pois o prefeito deste município colocou-se à disposição do 161 

comitê. Logo em seguida a Sra. Danuzia Martins falou sobre as dificuldades 162 

enfrentadas pelo GTIL, principalmente com o falecimento do Sr. Paulo Garcia, que 163 

era o presidente. A mesma falou sobre Regimento Interno, informando que o artigo 164 

referente à falta de decoro foi discutido no GTIL e foi levado a Plenária, na Reunião 165 

de Santana do Paraíso, onde alguns membros questionaram a inclusão e entendeu-166 

se que seria temerária tal previsão e que o assunto deveria ser mais discutido. 167 

Sendo assim, ficou definido que os conselheiros deveriam  encaminhar sugestões, 168 

mas somente foi encaminhada a sugestão do Sr. Ronaldo Rajão( PUC Serro). A Sra. 169 

Danúzia informou que enviou as alterações do Regimento Interno para todos os 170 

membros, mas também não obteve resposta. O Sr. Gisleno informou que por ser 171 

membro novo, tem interesse em conhecer o  Regimento Interno e que todos os 172 

membros tem que ter conhecimento do Regimento, solicitando que fosse 173 

encaminhado uma cópia ao seu e-mail. A Sra. Danúzia, informou que o que já foi 174 

mudado com a concordância de todos não terá condições de rever, ou mudar o que 175 

a Legislação Ambiental prevê, pois não pode sair fora da lei. O Sr. Gisleno, 176 

concordou, ficando acordado que todos deverão receber novamente o Regimento 177 

Interno, com as atuais mudanças. A Sra. Danuzia falou que enviará o Regimento 178 

Interno corrigido e solicitou que todos, no prazo de 15 dias a partir da data enviada, 179 

dessem retorno, e  caso não obtiver nenhuma reposta enviará o Regimento Interno 180 

para o IGAM. A Sra. Flávia Pantuza concordou e informou que todos deveriam ver 181 

se estão de acordo e se posicionar, pois é muito importante para o Comitê. O Sr. 182 

Marcel Vasconcellos (SETUR) comentou sobre o Enduro Escolar, agradeceu o 183 

escritório do comitê pela ajuda dos estagiários e disse que todos contribuíram e foi 184 

de grande valia. O mesmo explanou o que houve, informando que o próximo Enduro 185 

deverá ser na Região Alvorada de Minas, que comunicará á todos o dia correto. 186 
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Finalizando a pauta do dia, nos assuntos gerais, O Sr. Gianni agradeceu pelo 187 

comparecimento dos membros, a Sra. Flávia Pantuza agradeceu á todos e informou 188 

que aguarda todos na próxima reunião que deverá ser realizada em Itambé do Mato 189 

Dentro. Nada mais havendo a tratar, eu, Gianni Marcus Pantuza Almeida, Primeiro 190 

Secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a presente ata, que após lida e 191 

aprovada, será assinada por mim e por todos os conselheiros presentes. 192 
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Gilberto Antônio Magalhães 
Prefeitura Municipal de Itabira 

 

 

 

 

Rita de Cássia Leite Ribeiro Quintão 
Prefeitura Municipal de Ferros 
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Prefeitura Municipal de Carmésia 
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Prefeitura Municipal de Naque 
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Tereza Cristina Almeida Silveira 
ADDAF 

 
 
 
 

Paulo Saturnino Machado 
AAMBO 
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ASPRENARSA 
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