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Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e nove, os membros do 1 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio estiveram reunidos no Auditório 2 

da Prefeitura Municipal de Açucena localizado à na Rua Benedito Valadares, nº. 23, 3 

Centro. A abertura foi realizada pelo conselheiro Mário Menezes (AMPASC), que 4 

agradeceu ao Prefeito de Açucena, Sr. Ademir José Siman, ao Presidente da 5 

Câmara Municipal e a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a 6 

realização da Reunião Extraordinária e da XXVI Reunião Ordinária do Comitê da 7 

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG. Logo após, o Sr. Mário Menezes 8 

convidou a diretoria do CBH Santo Antônio para compor a mesa: a Sra. Flávia 9 

Pantuza (FUNCESI), Presidente do CBH Santo Antônio-MG; o Sr. Gianni Pantuza 10 

(VALE), Primeiro-secretário; e o Sr. Gilberto Magalhães (Prefeitura Municipal de 11 

Itabira), segundo-secretário. A Sra. Flávia Pantuza agradeceu a presença de todos e 12 

reforçou a importância da realização dos seminários sócio ambientais e reuniões 13 

itinerantes, salientando ainda a importância da ajuda e participação dos Municípios 14 

da bacia, agradecendo de forma especial o Município de Açucena, através do 15 

Prefeito Municipal, que recebeu o Comitê de braços abertos. Em seguida houve a 16 

verificação do quórum contabilizou-se vinte e três membros presentes, sendo oito 17 

representantes dos Usuários, três representantes do Poder Público Estadual, seis 18 

representantes do Poder Público Municipal e seis representantes da Sociedade Civil. 19 

A Sra. Flávia Pantuza lamentou a falta de quórum e prosseguiu lendo os 20 

Expedientes da Ordem do Dia e os Informes. Na seqüência fez a segunda chamada 21 

mas não obteve quórum. A presidente do CBH Santo Antônio-MG reforçou o 22 

compromisso de todos os membros perante o comitê, destacando a necessidade do 23 

envolvimento de todos para o bom andamento do CBH. A Sra. Flávia Pantuza 24 

informou que será mais uma Ata a ser discutida e assinada na próxima reunião, visto 25 

que não houve quórum para aprovação. Logo após a mesma pediu à S.ra. Danúzia 26 

que fizesse o comentário sobre as alterações do Regimento Interno, para que na 27 

próxima Reunião fosse aprovado e liberado para enviar para ao IGAM, pois todos 28 

têm urgência na aprovação. O Sr. Ademir (Prefeito Municipal de Açucena) perguntou 29 

como o Comitê poderia ajudar os Municípios no que se refere ao tratamento de 30 

esgoto. S Sra. Flávia Pantuza explicou sobre as agências de bacias, dando suporte 31 



 

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

 

 

Ata da XXVI Reunião Ordinária do CBH Santo Antônio-MG 

 

 2 

aos pequenos Municípios, assunto discutido na palestra do dia anterior, onde 32 

ouviram proposta de implantação das agências até 2010, onde requer recurso para 33 

ajudar os municípios menores. A Sra. Danúzia foi informando sobre as mudanças 34 

necessárias no Regimento Interno do CBH Santo Antônio-MG para se adequar à DN 35 

30 do CERH. No artigo 3º do Regimento houve acréscimo na especificação de todos 36 

os municípios. O artigo 4º foi informado sobre o acréscimo, “podendo ter escritório 37 

regionais”. No Capítulo IV- Da Composição,artigo 7º inciso III, alínea b- o Sr. Gianni 38 

Pantuza pediu que na alínea b deixasse só indústria, porque capacitação e diluição 39 

de efluentes industriais é setor, sendo que todos os representantes do segmento 40 

usuários presentes concordaram com a modificação. No inciso IV- do mesmo artigo 41 

a Sra. Flávia Pantuza sugeriu que a termo do artigo 7º inciso IV do regimento a 42 

palavra “voltada” fosse substituío por “que tenham interface com a ....”, sugestão 43 

aprovada por todos.  A Sra. Isabela Cançado (Prefeitura Municipal de Dores de 44 

Guanhães) comentou de erros em alguns artigos, sendo erros de português, e a Sra. 45 

Danuzia informou que o Regimento Interno passará por uma revisão antes de ser 46 

enviado ao IGAM. Foram repassados todos aos artigos, sendo a maior discussão na 47 

proposta feita pela a Sra. Flávia Pantuza. O Sr. Mário  Menezes defendeu continuar 48 

o mesmo jeito e repugnou a atitude dos antigos representantes de Conceição do 49 

Mato Dentro, informando que foi uma situação chantagiosa. S Sra. Isabela Cançado 50 

informou que concorda com o Sr. Mário. Como a discussão começou a se prolongar, 51 

o Sr. Gilberto pediu que se estabelecessem prioridades dentro do Comitê. Dando 52 

prosseguimento, o Sr. Leonardo Mitre (Anglo Ferrous) propôs a mudança no 53 

acréscimo do parágrafo 2º ”A matéria retirada para vista ou por iniciativa de seu 54 

autor deverá ser entregue à Secretaria, acompanhada do parecer, e colocada em 55 

pauta para a reapresentação na reunião seguinte, com o parecer, para a decisão do 56 

plenário”. Este informou que é o texto do regimento Interno do CERH e todos os 57 

presentes concordaram. Depois de encerrada a discussão acerca do Regimento 58 

Interno, cujas alterações serão aprovadas na próxima reunião, a Sra. Flávia Pantuza 59 

falou sobre o processo eleitoral, onde os membros presentes modificaram as datas e 60 

retiraram o município de Conceição do mato Dentro – MG como um dos locais para 61 

recebimento de inscrições, substituindo-o pelo município de Serro - MG, que irá 62 
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receber os documentos para inscrição da eleição. Os demais locais apontados no 63 

edital do biênio 2007/2009 permanecerão. A Sra. Flávia Pantuza falou da 64 

necessidade de se marcar uma Reunião Extraordinária aprovar as alterações do 65 

Regimento Interno, o Edital do Processo Eleitoral e discutir o posicionamento do 66 

CBH Santo Antônio em relação ao Convênio de Integração da Bacia do Rio Doce. O 67 

Sr. Edson Valgas (Cenibra) falou sobre o Plano das bacias e que na Reunião do 68 

CBH Piracicaba, chamado da 1ª Reunião conjunta dos CBHS, agência ANA pisou 69 

fundo para descer goela abaixo, que não tem opinião formada sobre a agências não 70 

sabendo se é bom ou ruim, e que deu atender quee devem  assinar rápido para ver 71 

o que acontece, que o Piracicaba marcou uma Reunião Extraordinária para o dia 11 72 

de setembro de 2009, para não ter surpresa na hora, o Piracicaba propôs não 73 

assinar nada por enquanto sendo marcado uma próxima reunião. O Sr. Mário Cintra 74 

(Guanhães Energia) falou que deveria haver mais interesse e fiscalização do IGAM, 75 

e o Sr. Paulo Procópio (Prefeitura Municipal de Serro), falou se não conseguirmos 76 

estabelecer um critério, vai ser difícil qualquer entendimento. A Sra. Flávia Pantuza 77 

falou que têm que ter a deliberação para ver o que vai fazer, em relação ao 78 

consórcio, na reunião do dia 03/12. A mesma destacou que qualquer membro não 79 

será responsável de assinar o que não sabe e informou que o presidente do 80 

Piracicaba procurou por ela e o pelo Sr. Gilberto Magalhães e informou que não 81 

concordava com o Consórcio e com a agência única do modo que eles querem 82 

fazer. O Espírito Santo está atrasado em tudo, temos três comitês importantes que 83 

são, Piracicaba, Santo Antônio e o Piranga, que deveria ter formação de agência 84 

para os comitês, a senhora Flávia Pantuza e o sr. Glberto Magalhães informaram 85 

que não assumiram porque o comitê não discutiu. A Sra. Flávia Pantuza falou que a 86 

intenção do Piracicaba  é contrária a Agência única e sentiram isso na reunião e 87 

perceberam que no IGAM que  a intenção deles e da ANA era diferente, percebe-se 88 

que eles querem montar uma agência só por motivo de sustentabilidade. O Sr. 89 

Edson falou que tem medo de perder a força dos comitês pelo CBH Doce. O Sr. 90 

Mário Cintra falou que se juntarmos os três comitês (Piranga, Piracicaba e Santo 91 

Antônio) tem-se 30% (trinta porcento), com essa porcentagem podemos fortalecer, 92 

mas também podemos comprometer as outras bacias e que não vamos aprovar 93 
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nada, pois temos que consensuar, não estamos correndo igual à Ana, tem que ser o 94 

processo Democrático importante para Minas Gerais, não podemos ir com pressa, 95 

pois temos que analisar, muita gente está confusa, marcamos o prazo não como é 96 

que a ANA quer. Fazemos uma proposta estipulando o prazo. Quando houver 97 

quórum precisamos resolver uma nova eleição, mandato, e vamos no final nem ter 98 

saúde para resolver. O Sr. Luiz Augusto (Prefeitura Municipal de Santa Maria de 99 

Itabira) questionou quanto tempo há para marcar uma reunião extraordinária e a Sra. 100 

Flávia Pantuza informou que esta deveria ocorrer até o dia 03/12/09, para que o 101 

comitê pudesse formatar um posicionamento oficial acerca do convênio de 102 

integração. A Sra. Tereza Cristina – Tininha (Prefeitura Municipal de Ferros) disse 103 

concordar, mas falou da necessidade de se fazer uma reunião com a diretoria do 104 

comitê. A Sra. Maria do Socorro – Mariinha (Prefeitura Municipal de Joanésia) falou 105 

da próxima reunião do GAT Doce, e falou que precisa saber o posicionamento do 106 

Comitê, pois ela e o Leonardo querem levar a resposta para a Reunião que ocorrerá 107 

no Espírito Santo. O Sr. Giordane Ottone (ASPRENARSA) informou que a ANA já 108 

posicionou e por causa da Diretoria anterior não conseguimos resolver nada com a 109 

ANA. O Sr. Leonardo Mitre falou que a regra do jogo está definida somos nós, pois 110 

somos um Comitê grande e de potencial. A Sra. Flávia Pantuza informou que até dia 111 

03 não é possível marcar uma Reunião Extraordinária. O Sr. Gianni Pantuza pediu 112 

para justificar que o Comitê não irá posicionar e que o assunto será discutido na 113 

pauta e entraríamos em contato com eles para informar o resultado. A Sra. Flávia 114 

Pantuza falou que não terá a assinatura por falta de posicionamento, que comunicou 115 

ao presidente do Piracicaba. A mesma disse que falou com o presidente que, em 116 

sua opinião pessoal, acha possível, mas não se poderia excluir outros comitês 117 

menores, por situação financeira, sendo que deveriam agregar os outros comitês e 118 

pela situação financeira os três poderiam estudar a proposta. A Sra. Flávia Pantuza 119 

solicitou que o GTOC se reunisse para discutir o Processo de Outorga da Anglo 120 

Ferrous e os componentes do referido grupo concordaram, tendo ficada agendada a 121 

reunião para o dia 17/11/09 às 14 horas, no escritório sede do Comitê, em Itabira. 122 

Com a aprovação de todos os presentes, a Reunião Extraordinária ficou agendada 123 

para as nove horas do dia onze de dezembro de dois mil e nove, em Itabira. O Sr. 124 
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Gianni Pantuza falou para ser feita uma confraternização de fim do ano após a 125 

reunião extraordinária e todos concordaram e acharam uma boa idéia. Encerrando a 126 

Reunião, a Sra. Flávia Pantuza agradeceu e falou que conta com a presença de 127 

todos no dia 11 de dezembro. Nada mais tendo a tratar, eu, Gianni Marcus Pantuza 128 

Almeida, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e 129 

por todos os conselheiros presentes. 130 
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