
Ata de Reunião Extraordinária do CBH Santo Antônio-MG 
 

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas da manhã, no 1 

auditório do Centro de Educação Ambiental – CEA – da Vale, localizado no 2 

município de Itabira/MG, reuniram-se os conselheiros do Comitê da Bacia 3 

Hidrográfica do Rio Santo Antônio-MG para a realização de Reunião Extraordinária. 4 

Antecedendo a abertura da sessão, foi constituída a mesa, composta pela Sra. 5 

Flávia Martins Guerra Pantuza (FUNCESI) - Presidente do CBH Santo Antônio-MG; 6 

Sr. Gianni Marcus Pantuza Almeida (VALE) - primeiro-secretário do CBH Santo 7 

Antônio-MG e Sra. Joselaine Filgueira (IGAM). Após a composição da mesa, foi feita 8 

a verificação de quorum, quando foram contabilizados 24 (vinte e quatro) 9 

conselheiros presentes. Em seguida foi executado o Hino Nacional Brasileiro. Na 10 

seqüência o Sr. Gianni Pantuza deu boas vindas a todos e apresentou um vídeo 11 

institucional da Vale. Logo após a Sra. Flávia Pantuza cumprimentou a todos, dando 12 

boas vindas e justificou a necessidade de convocação desta reunião extraordinária. 13 

Prosseguindo a reunião, o Sr. Gianni Pantuza fez a leitura dos expedientes do dia, 14 

cujo primeiro assunto foi a aprovação das seguintes atas: Ata da XXIV Reunião 15 

Ordinária, ocorrida no dia quinze de maio de dois mil e nove, no município de 16 

Alvorada de Minas; Ata da XXV Reunião Ordinária, ocorrida no dia vinte e um de 17 

agosto de dois mil e nove, no município de Itambé do Mato Dentro; Ata da XXVI 18 

Reunião Ordinária, ocorrida no dia seis de novembro de dois mil e nove, no 19 

município de Açucena. Uma vez que as atas já haviam sido enviadas anteriormente 20 

a todos os conselheiros, o Sr. Gianni Pantuza colocou-as em pauta para possíveis 21 

correções e aprovação pela plenária. A Sra. Isabela Cançado (Prefeitura Municipal 22 

de Dores de Guanhães) solicitou duas correções na ata da XXVI Reunião Ordinária. 23 

Na linha 48 ela informou que faltava um trecho sobre a discussão do Regimento 24 

Interno e na linha 52 a Sra. Isabela Cançado informou que a referência ao seu nome 25 

não conferia. A Sra. Tereza Cristina – Tininha (ADDAF) solicitou que fossem 26 

incluídas, nas atas de Açucena e Itambé do Mato Dentro, as discussões sobre 27 
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PCH’s. A mesma conselheira solicitou ainda que na ata da XXV Reunião Ordinária 28 

fossem acrescentados os questionamentos feitos por ela durante a apresentação do 29 

prognóstico do Plano Integrado de Recursos Hídricos – PIRH da Bacia do Rio Doce. 30 

O Sr. Franklin Mendonça (COPASA) solicitou que na linha 94 da ata da reunião 31 

ocorrida em Alvorada de Minas fosse feita a correção, substituindo “Sra.” por “Sr.” 32 

numa citação referente a ele. Após as solicitações de correções a Sra. Flávia 33 

Pantuza colocou as atas, com as devidas correções, em votação. As três atas foram 34 

aprovadas, com a abstenção dos conselheiros ausentes nas referidas reuniões. 35 

Dando prosseguimento à reunião, foram apresentadas as justificativas de 36 

ausência dos seguintes conselheiros: Célia Froes (IGAM), Felipe Correa (FEAM), 37 

Maria do Socorro Hemétrio (Prefeitura Municipal de Joanésia), David Mello 38 

(Secretaria de Estado de Saúde). As justificativas dos quatro conselheiros foram 39 

aprovadas pela plenária. O Sr. Júlio César Merlin (EMATER) informou estar 40 

participando das reuniões do CBH Santo Antônio-MG pela primeira vez porque não 41 

recebia as convocatórias por e-mail e a Sra. Andréia Gonçalves Moreira (Escritório 42 

CBH Santo Antônio-MG) informou que o e-mail cadastrado era o do escritório da 43 

Emater -regional de Guanhães mas que conforme solicitação do Sr. Júlio César no 44 

dia anterior, o e-mail do mesmo foi cadastrado em substituição ao informado 45 

anteriormente. O Sr. Mário Cintra (Guanhães Energia) informou que não recebe os 46 

e-mails enviados pelo escritório do CBH Santo Antônio-MG e sugeriu que fosse 47 

instalado o Microsoft Outlook. A Sra. Flávia Pantuza respondeu informando que o 48 

escritório envia vários e-mails e solicitou aos conselheiros que verificassem o 49 

recebimento destes. A Sra. Isabela Cançado sugeriu a criação de um grupo de e-50 

mails, no qual os próprios conselheiros cadastrassem os respectivos e-mails, 51 

evitando assim o cadastro de e-mails errados. A Sra. Flávia Pantuza respondeu 52 

dizendo que iria avaliar as sugestões. Dando seqüência à reunião, o Sr. Gianni 53 

Pantuza fez o relato dos assuntos a deliberar, iniciando pelo pleito de outorga da 54 
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Anglo Ferrous, referente ao Processo IGAM n.º 3336/2009. A Sra. Joselaine 55 

Filgueira apresentou-se como presidente do GTOC e informou sobre a reunião 56 

ocorrida para discutir o parecer técnico do IGAM sobre a outorga. Em seguida o Sr. 57 

Giordane Ottone (ASPRENARSA), relator do GTOC realizou a leitura da ata da 58 

reunião do referido grupo técnico e na seqüência a Sra. Joselaine Filgueira fez 59 

esclarecimentos sobre a estrutura da ata. Em seguida o Sr. Mário Cintra, que havia 60 

adiado o parecer da entidade por ele representada – Guanhães Energia – deu o 61 

parecer favorável à outorga. Na seqüência a Sra. Isabela Cançado informou que 62 

recebeu diversos documentos por e-mail questionando o empreendimento no que se 63 

refere ao meio ambiente e solicitou vista do processo. Em resposta, a Sra. Joselaine 64 

Filgueira informou que o Sr. Felipe Dornela, responsável técnico pelo parecer, 65 

estava presente na reunião e que o mesmo poderia fazer maiores esclarecimentos 66 

quanto ao processo. A Sra. Joselaine ressaltou ainda que a questão da avaliação 67 

ambiental do empreendimento era uma competência do COPAM e não do CBH, 68 

afirmando que não seria o momento de pedir vista ao processo. O Sr. Ronaldo Rajão 69 

(PUC Serro) salientou que se o Regimento Interno do CBH Santo Antônio-MG prevê 70 

o pedido de vista a conselheira tinha o direito de pedi-lo. A Sra. Tininha, em 71 

concordância com a Sra. Isabela, afirmou que também não se sentia à vontade para 72 

votar sem que se fosse feita uma verificação do processo. O Sr. Mário Cintra rebateu 73 

a colocação, afirmando que o comitê delibera somente a outorga de vazão da água 74 

e não o processo de licenciamento ambiental, que avalia as questões levantadas 75 

pela Sra. Isabela, e ressaltou que após o recebimento do processo o comitê teria um 76 

prazo máximo de sessenta dias para dar o seu parecer. O mesmo colocou que o 77 

Regimento Interno não prevê o pedido de vista e que o comitê deveria avaliar o 78 

processo de outorga de água em relação ao parecer do IGAM. O Sr. Gisleno Martins 79 

(Prefeitura Municipal de Belo Oriente) solicitou que a presidente do CBH verificasse 80 

no Regimento Interno se a conselheira tinha ou não direito à vista do processo. Em 81 
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resposta ao Sr. Gisleno Martins, a Sra. Flávia Pantuza informou que o Regimento 82 

Interno é falho e, por esta razão, dá brechas para interpretações diferentes dos 83 

artigos referentes ao assunto. A Sra. Joselaine Filgueira destacou que a plenária é 84 

soberana, mas o comitê tem grupos técnicos para discutir assuntos específicos e 85 

leva-los à plenária. A mesma afirmou que a reunião do GTOC foi aberta à outras 86 

pessoas, dizendo também que se o GTOC deu um parecer, este  deve ser  87 

considerado pela plenária. A Sra. Isabela Cançado destacou que o pedido de vista 88 

foi feito somente para o parecer técnico do IGAM e que o artigo oitavo do Regimento 89 

Interno garantia o pedido de vista, enfatizando ainda que o GTOC não pode ser 90 

considerado como um instância final. A Sra. Isabela Cançado questionou também a 91 

participação dos representantes da Anglo Ferrous na reunião do GTOC, visto que há 92 

um interesse particular da instituição. Em resposta, o Sr. Leonardo Mitre (Anglo 93 

Ferrous) disse que ele é o secretário do GTOC e afirmou que o empreendedor deve 94 

sim participar das reuniões e esclarecer possíveis dúvidas. O mesmo enfatizou que 95 

as reuniões do GTOC são abertas, destacando ainda que o grupo técnico não é uma 96 

instância final, mas avalia tecnicamente, a fundo, o que foi encaminhado. O Sr. 97 

Leonardo Mitre prosseguiu citando os artigos 4º e 7º da DN 31/2009 do Conselho 98 

Estadual de Recursos Hídricos – CERH, que estabelece critérios e normas gerais 99 

para aprovação de outorga de direito de uso de recursos hídricos para 100 

empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor, pelos comitês de bacias 101 

hidrográficas. Conforme o artigo 4º, “para a decisão dos processos de outorga de 102 

empreendimentos de grande porte e com potencial poluidor, os comitês de bacia 103 

hidrográfica deverão se basear nos pareceres conclusivos encaminhados pelo IGAM 104 

ou pela SUPRAM”. De acordo com o artigo 7º, os comitês de bacia hidrográfica terão 105 

prazo de até sessenta dias corridos para deliberar sobre a aprovação das outorgas, 106 

sendo que o prazo estipulado e após a reunião de deliberação, o comitê terá um 107 

prazo de 3 (três) dias úteis para encaminhar oficialmente ao IGAM, ou à respectiva 108 
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SUPRAM, a sua  decisão. Diante do curto prazo para o encaminhamento da decisão 109 

do comitê ao IGAM, o Sr. Leonardo Mitre sugeriu que a Sra. Isabela Cançado 110 

fizesse os seus questionamentos ao Sr. Felipe Dornela e também aos 111 

representantes da Anglo Ferrous. O mesmo destacou que a plenária é soberana e 112 

cabe a ela definir se irá deliberar ou não sobre o processo. A Sra. Flávia Pantuza 113 

afirmou que o artigo oitavo, citado pela Sra. Isabela não está validado uma vez que 114 

este encontra-se na minuta do novo Regimento Interno, que ainda não foi aprovado 115 

pela plenária e nem pelo IGAM. Segundo a presidente do comitê, o Regimento 116 

Interno válido é o antigo, aprovado na implantação do CBH Santo Antônio-MG. 117 

Neste momento o Sr. Gisleno Martins disse que o Regimento deverá ser cumprido 118 

na íntegra e que o direito de vista, este deve ser respeitado. O Sr. André Nilo 119 

(Belmont) sugeriu que além de pedir vista, o conselheiro devia expor as dúvidas à 120 

plenária. O Sr. Felipe Benício – Felipão (Sindicato Metabase) disse que a presidente 121 

do CBH deveria falar se a conselheira teria ou não direito ao pedido de vista. O Sr. 122 

Gilberto Magalhães (Prefeitura Municipal de Itabira) também solicitou que a 123 

presidente verificasse regimentalmente se era previsto o pedido de vista. Em 124 

resposta aos senhores Felipe Benício e Gilberto Magalhães, a Sra. Flávia Pantuza 125 

citou os artigos vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove do Regimento Interno válido, 126 

que referem-se à apreciação dos assuntos e às questões de ordem e informou que 127 

estava mencionado o procedimento de vista apesar de não constar no Caput do 128 

artigo o direito de vista. O Sr. José Gonçalves (SAAE Itabira) disse que para ele o 129 

parecer técnico do IGAM estava bem elaborado, e sugeriu que o Sr. Leonardo Mitre 130 

explicasse o porquê da construção da barragem. O Sr. Ronaldo Rajão salientou que 131 

o pedido de vistas não precisa ser justificado, dizendo também que a conselheira 132 

Isabela já havia informado que tinha dúvidas acerca do processo e que como o 133 

parecer não foi enviado com uma antecedência mínima para a apreciação de todos 134 

os conselheiros, o pedido de vista devia ser atendido. O Sr. Edson Vargas (Cenibra) 135 
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salientou que se a plenária elegeu o grupo técnico, este deve ser respeitado. O Sr. 136 

Mário Cintra afirmou que se aceito o pedido de vistas, devido ao curto prazo, o 137 

processo passará para o CERH sem o parecer do CBH Santo Antônio-MG e sugeriu 138 

que fosse ouvido o técnico responsável pelo parecer, enfatizando ainda que o 139 

pedido de vista não pode ser usado como uma ação protelatória. O Sr. Gilberto 140 

Magalhães afirmou que o Regimento Interno é amplamente falho e que a leitura dos 141 

artigos vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove do Regimento Interno feita pela Sra. 142 

Flavia Pantuza referia-se à questão de ordem. O mesmo disse que o Regimento 143 

Interno citado pela Sra. Isabela Cançado era inválido, tratando-se apenas de uma 144 

minuta com correções. O Sr. Gilberto Magalhães disse ainda que conforme o seu 145 

entendimento haveria duas soluções: a Sra. Isabela Cançado renunciar ao direito de 146 

pedir vista ou, caso contrário, deveria ser concedido o pedido de vista. A Sra. Flávia 147 

Pantuza ressaltou que a fala do Sr. Gilberto Magalhães referia-se à conclusão de 148 

uma análise feita pelos conselheiros presentes que são advogados. O Sr. Carlos 149 

Humberto (CREA-MG) sugeriu que a plenária deliberasse se aceitaria ou não o 150 

pedido de vista, mediante a apresentação do parecer técnico a ser feita pelo Sr. 151 

Felipe Dornela. A Sra. Flávia Pantuza destacou que concedendo a vista, haveria um 152 

grande risco de não haver prazo para o comitê enviar ao IGAM o seu parecer acerca 153 

do processo de outorga, e, assim, este seria deliberado diretamente pelo CERH. 154 

Sendo assim, a Sra. Flávia Pantuza perguntou à Sra. Isabela Cançado se ela 155 

manteria o pedido de vistas, e esta respondeu que sim. Dessa forma, a Sra. 156 

Presidente afirmou que, concedido o pedido de vistas, a plenária deveria estipular 157 

um prazo à Sra. Isabela Cançado para a entrega de um relatório de vista. Mais uma 158 

vez o Sr. Mário Cintra afirmou que o técnico do IGAM, responsável pelo parecer 159 

técnico, deveria ser ouvido. O Sr. Giordane Ottone afirmou que o GTOC analisou 160 

todo o processo, que durante a reunião do referido grupo houve alguns 161 

questionamentos, mas concluíram que tecnicamente não há o que se questionar. O 162 
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Sr. José Centeno (Anglo Ferrous) afirmou que o papel do GTOC é fazer a análise 163 

técnica do processo e se o comitê escolheu os membros do grupo técnico, este 164 

estava sendo desrespeitado com os questionamentos levantados. O Sr. Gilberto 165 

Magalhães afirmou ser totalmente favorável ao parecer, mas que o fato de uma 166 

pessoa pedir vista não deve ser visto como desrespeito ao grupo técnico, até porque 167 

a decisão da plenária não é técnica, e sim política. O mesmo ressaltou que não se 168 

deve cercear o direito de um membro numa plenária. O Sr. Luiz Augusto Magalhães 169 

(Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itabira) sugeriu que fosse dado um prazo de 170 

cinco dias para que a Sra. Isabela apresentasse o seu relatório e que fosse 171 

agendada uma nova reunião para o dia dezoito de dezembro. O Sr. Carlos 172 

Humberto solicitou mais uma vez que o técnico do IGAM apresentasse o parecer 173 

técnico. A Sra. Flávia Pantuza afirmou que, por questão de ordem, a plenária deveria 174 

definir um prazo para a entrega do relatório de vista da conselheira, agendar uma 175 

nova reunião extraordinária e seguir para as próximas deliberações previstas para o 176 

dia. O Sr. Carlos Eduardo Nery (SAT) disse que o Regimento Interno deve ser 177 

redefinido a fim de evitar desgastes e perda de tempo. O Sr. Gianni Pantuza afirmou 178 

que as alterações do Regimento Interno já vem sendo discutidas nas últimas 179 

reuniões ordinárias, mas ainda não foram aprovadas devido à falta de quorum para 180 

as deliberações. A Sra. Flávia Pantuza afirmou que o último prazo para a reunião 181 

extraordinária seria o dia dezoito de dezembro, e que se não houvesse quorum, a 182 

presidência teria a opção pelo ad referendum ou o comitê poderia também não 183 

enviar o seu parecer, deixando a deliberação para o CERH. Conforme deliberação 184 

da plenária, ficou estipulado que a Sra. Isabela Lopes Cançado deverá entregar o 185 

seu parecer ao escritório do CBH Santo Antônio-MG até às catorze horas do dia 186 

dezesseis de dezembro próximo e a reunião extraordinária deverá acontecer às 187 

nove horas do dia dezoito de dezembro, na Fundação Comunitária de Ensino 188 

Superior – Funcesi, em Itabira. Uma vez concedido o pedido de vista, o Sr. Carlos 189 
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Eduardo Nery apresentou o seu pedido de vista conjunta, pedido este acatado pela 190 

plenária. A Sra. Isabela Cançado solicitou que tivesse acesso aos documentos do 191 

processo além dos disponíveis no Comitê e a Sra. Joselaine Filgueira respondeu 192 

que esta deverá fazer uma solicitação formal junto ao IGAM. Dando prosseguimento 193 

à pauta do dia, foi apresentado o novo assunto a ser deliberado: a aprovação do 194 

calendário para o biênio 2010/2011. A Sra. Flávia Pantuza apresentou o seguinte 195 

calendário: 25/02/2010 – Workshop em Itabira; 26/02/2010 – Reunião Ordinária em 196 

Itabira; 27/05/2010 – Seminário Socioambiental em Carmésia; 28/05/2010 – Reunião 197 

Ordinária em Carmésia; 26/08/2010 – Seminário Socioambiental em Santa Maria de 198 

Itabira; 27/08/2010 – Reunião Ordinária em Santa Maria de Itabira; 25/11/2010 – 199 

Seminário Socioambiental em Morro do Pilar; 26/11/2010 – Reunião Ordinária em 200 

Morro do Pilar; 24/02/2011 – Workshop em Itabira; 25/02/2011 – Reunião Ordinária 201 

em Itabira; 26/05/2011 – Seminário Socioambiental em município a ser definido; 202 

27/05/2011 – Reunião Ordinária em município a ser definido; 25/08/2011 – 203 

Seminário Socioambiental em município a ser definido; 26/08/2011 – Reunião 204 

Ordinária em município a ser definido; 24/11/2011 – Seminário Socioambiental em 205 

município a ser definido; 25/11/2011 – Reunião Ordinária em município a ser 206 

definido. A Sra. Flávia Pantuza afirmou que as datas foram escolhidas respeitando 207 

os principais feriados nacionais. O Sr. Álvaro Goulart (DER-MG) disse que tem uma 208 

preocupação em relação à oferta de hospedagem nos municípios escolhidos, 209 

afirmando que muitas vezes a ausência de hospedagem nas cidades contribui para 210 

a falta de quorum nas reuniões. A Sra. Flávia Pantuza afirmou que esta é uma 211 

dificuldade encontrada em quase todos os municípios que compõem a bacia do Rio 212 

Santo Antônio-MG e questionou ao Sr. Ruderson Carvalho (Prefeitura Municipal de 213 

Carmésia) se o município representado por ele teria condições de hospedar todos os  214 

conselheiros, e este deu uma resposta positiva, afirmando que Carmésia teria 215 

condições de acolher a todos. Dessa forma, o calendário foi aprovado pela plenária. 216 
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Dando seqüência aos assuntos a serem deliberados, partiu-se para a discussão 217 

das penalidades a serem aplicadas às entidades faltosas. A Sra. Flávia Pantuza 218 

apresentou uma planilha contendo a freqüência de todos os conselheiros e cadeiras, 219 

em cada segmento. No segmento usuários a situação de todos estava ok. No 220 

segmento sociedade civil havia dois casos de conselheiros com 0% de freqüência, 221 

que não comparecerem sequer à reunião de posse e um outro caso no qual o 222 

conselheiro compareceu apenas à reunião de posse. Para estes três casos a Sra. 223 

Flávia Pantuza sugeriu a exclusão das entidades representadas por estes 224 

conselheiros. São elas, respectivamente: Centro de Ensino Superior de Itabira – 225 

CENSI, Associação Comunitária Ouro Fino e Associação de Brigadistas de 226 

Conceição do Mato Dentro. A Sra. Tininha manifestou-se dizendo que apesar de 227 

concordar com a exclusão, ela tinha a preocupação do não preenchimento das 228 

cadeiras da sociedade civil no próximo processo eleitoral do CBH Santo Antônio-229 

MG. O Sr. Mário Cintra destacou que no próximo processo eleitoral deverá ser 230 

solicitado às entidades do segmento sociedade civil a comprovação de existência e 231 

também de atuação na área ambiental. A Sra. Flávia Pantuza afirmou que tal 232 

exigência já é feita. O Sr. Carlos Eduardo Nery defendeu a não exclusão da 233 

Associação dos Brigadistas de Conceição do Mato Dentro, afirmando que a entidade 234 

é muito ativa no município, mas que passou por um período no qual o presidente era 235 

ausente. O mesmo justificou ainda que como ocupa a cadeira de suplente, a 236 

entidade entendeu que a participação nas reuniões do comitê não era obrigatória. A 237 

Sra. Flávia Pantuza respondeu ao Sr. Carlos Eduardo que neste caso a entidade 238 

deverá encaminhar um documento ao comitê se manifestando sobre a penalidade 239 

aplicada. O Sr. Mário Menezes sugeriu a exclusão das entidades com mais de 50% 240 

de faltas, uma vez que apesar de serem suplentes, prejudicaram o percentual de 241 

freqüência da cadeira. Conforme a análise da planilha de freqüência, de acordo com 242 

a sugestão do Sr. Mário Menezes, deveriam ser excluídas, além das três outras 243 
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citadas acima, as seguintes entidades: Associação Regional de Proteção Ambiental 244 

– ARPA e Associação Comunitária do Tabuleiro – ASCOTA. A Sra. Flávia Pantuza 245 

informou que, conforme previsto no Regimento Interno, entidades com três faltas 246 

consecutivas devem ser excluídas, e, seguindo tal preposto, estas entidades 247 

deveriam ser excluídas em cumprimento ao Regimento Interno. Diante do exposto o 248 

Sr. Mário Menezes retirou a sua sugestão e endossou a penalidade prevista no 249 

Regimento Interno. A Sra. Carolina Alvarenga (Prefeitura Municipal de Conceição do 250 

Mato Dentro) afirmou que algumas destas entidades estão com uma nova 251 

composição e não sabem que ocupam cadeira no CBH Santo Antônio-MG. A Sra. 252 

Flávia Pantuza respondeu à Sra. Carolina Alvarenga que caberá às instituições 253 

penalizadas questionar a decisão da plenária. O Sr. Gisleno Martins sugeriu que as 254 

definições referentes à exclusão ficassem para a reunião de segmentos, prevista 255 

para o próximo processo eleitoral. O Sr. Luiz Augusto Magalhães manifestou-se 256 

afirmando que se a entidade excluída tiver realmente interesse em permanecer no 257 

comitê, esta deverá solicitar a sua recondução à plenária. Após votação, a plenária, 258 

com exceção da Sra. Carolina Alvarenga, aprovou a exclusão das seguintes 259 

entidades do segmento sociedade civil: Associação Regional de Proteção Ambiental 260 

– ARPA; Centro de Ensino Superior de Itabira – CENSI; Associação de Brigadistas 261 

de Conceição do Mato Dentro; Associação Comunitária do Tabuleiro – ASCOTA; 262 

Associação Comunitária de Ouro Fino, ficando estas impossibilitadas também de 263 

participar do processo eleitoral do biênio 2010/2011. Uma vez que todas as 264 

entidades excluídas do segmento sociedade civil ocupavam cadeira de suplência, as 265 

entidades que detêm a cadeira de titular deverão indicar um representante para 266 

ocupar a cadeira de suplente. No segmento poder público estadual, após a análise 267 

da freqüência dos seus integrantes, verificou-se que as seguintes entidades 268 

apresentavam três ou mais faltas não justificadas: Ministério Público de Minas 269 

Gerais; Emater; Secretaria de Estado de Turismo; FEAM; IEF e Rural Minas, sendo 270 
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que no caso do IEF, estas faltas não justificadas referem-se ao conselheiro suplente 271 

que, apesar da justificativa de ausência e comunicado do conselheiro titular, não se 272 

fez presente a nenhuma reunião do CBH Santo Antônio-MG. A partir do quadro 273 

apresentado, a plenária aprovou a exclusão das seguintes entidades: Ministério 274 

Público de Minas Gerais; Emater; Secretaria de Estado de Turismo e Rural Minas. 275 

No caso específico do IEF, a plenária deliberou pela exclusão da sua cadeira de 276 

suplente, mantendo a entidade na cadeira de titular e indicando a Polícia Militar 277 

Ambiental de Minas Gerais para ocupar a cadeira de suplente. O conselheiro 278 

representante da Emater, presente pela primeira vez em uma reunião do CBH Santo 279 

Antônio-MG justificou, mais uma vez, a sua ausência afirmando que não recebia as 280 

convocatórias das reuniões por e-mail, visto que as convocatórias eram enviadas 281 

para o e-mail da Regional Emater de Guanhães. Em resposta à sua justificativa, a 282 

Sra. Flávia Pantuza solicitou que a entidade apresentasse as suas justificativas e 283 

solicitasse a sua recondução ao comitê. No segmento poder público municipal a 284 

plenária aprovou a exclusão dos seguintes municípios, que apresentavam três ou 285 

mais faltas consecutivas: Congonhas do Norte; Sabinópolis; Passabém; Senhora do 286 

Porto; São Sebastião do Rio Preto; Santana do Paraíso e Antônio Dias. Ficou 287 

também deliberado pela plenária que municípios de Naque e Dom Joaquim, que 288 

ocupavam cadeira de suplência, mas apresentavam um alto percentual de 289 

freqüência nas reuniões ordinárias, deverão ocupar, respectivamente, as cadeiras de 290 

titular anteriormente ocupadas por Congonhas do Norte e Santana do Paraíso. 291 

Conforme deliberado, os municípios de Naque, Conceição do Mato Dentro, Serro, 292 

Santa Maria de Itabira, Carmésia, Belo Oriente e Dom Joaquim passarão a ocupar 293 

cadeira de titularidade e suplência no segmento poder público municipal, e os seus 294 

representantes legais deverão ser comunicados formalmente, sendo que estes 295 

deverão indicar um novo representante para ocupar as cadeiras de suplentes. Fica 296 

ainda deliberado que todas as entidades excluídas, dos segmentos sociedade civil, 297 
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poder público estadual e poder público municipal deverão ser comunicadas 298 

formalmente da exclusão, ficando cada uma delas com o direito de apresentar 299 

justificativas e solicitar à plenária a sua recondução ao CBH Santo Antônio-MG. 300 

Partindo para o próximo item da pauta, a Sra. Flávia Pantuza falou sobre Convênio 301 

de Integração da Bacia do Doce e sobre o PIRH Doce. A presidente do CBH 302 

Santo Antônio-MG falou sobre as reuniões ocorridas para a discussão do assunto, 303 

enfatizando a reunião ordinária do CBH Doce ocorrida em Governador Valadares no 304 

dia três de dezembro, quando foi solicitado que os presidentes dos comitês do Doce 305 

assinassem uma DN aprovando o PIRH ad referendum. A mesma informou que os 306 

presidentes não se sentiram à vontade para a assinatura e reuniram-se a fim de 307 

solicitar que a aprovação do plano fosse remarcada para o mês de março de 2010, 308 

quando o plano estivesse pronto. Segundo a Sra. Flávia Pantuza, diante da 309 

solicitação dos presidentes dos comitês da bacia do rio Doce, a Sra. Cleide Pedrosa, 310 

Diretora do IGAM, propôs um novo modelo de DN, e apresentou aos presidentes 311 

solicitando assinatura imediata, o que não foi atendido. Após a reunião, o IGAM 312 

solicitou que a DN deveria ser assinada e enviada até o dia dez de dezembro. 313 

Contudo, a presidente do CBH Santo Antônio-MG afirmou que respondeu ao IGAM 314 

que não faria a aprovação ad referendum, sem o conhecimento da plenária e, por 315 

isso, encaminhou a minuta da DN a todos os conselheiros, para que esta fosse 316 

deliberada na presente reunião. O Sr. Ronaldo Rajão sugeriu que o CBH Santo 317 

Antônio-MG informasse ao CBH Doce que só deliberará sobre o PIRH Doce após o 318 

recebimento do documento concluído, acrescido do parecer do IGAM aprovando-o. 319 

A plenária acatou a sugestão do Sr. Ronaldo Rajão e o Sr. Leonardo Mitre salientou 320 

que o plano integrado é uma coisa e o convênio de integração é outra, devendo, 321 

portanto, serem discutidas separadamente. Neste momento o Sr. Rafael Fontoura 322 

(CEMIG) elogiou a atitude sensata da Sra. Flávia Pantuza de não assinar a DN ad 323 

referendu, e foi apoiado pelos conselheiros. A plenária manteve o posicionamento 324 
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de só deliberar sobre o PIRH Doce após o recebimento do documento concluído, 325 

acrescido do parecer do IGAM aprovando-o. Seguindo para o último assunto a ser 326 

deliberado, a Sra. Flávia Pantuza colocou em votação o Regimento Interno com as 327 

alterações discutidas nas últimas reuniões ordinárias, que ainda não havia sido 328 

aprovado por falta de quorum. A Sra. Isabela Cançado disse que gostaria de fazer 329 

algumas sugestões e solicitou que a votação ficasse para a próxima reunião. A Sra. 330 

Flávia Pantuza sugeriu que o Regimento Interno fosse aprovado com a ressalva de 331 

que a Sra. Isabela encaminhasse as sugestões e, no caso de serem relevantes, 332 

seriam feitas as retificações a serem encaminhadas ao IGAM posteriormente. A 333 

mesma destacou que o comitê está tentando aprovar o novo Regimento há quase 334 

um ano e gostaria de aproveitar o quorum da presente reunião para aprovar as 335 

alterações. O Sr. Leonardo Mitre sugeriu incluir no Regimento Interno que no caso 336 

de pedido de vista, este deverá ser justificado e a justificativa votada em plenária. O 337 

Sr. Gianni Pantuza sugeriu que fosse votado o Regimento Interno com as alterações 338 

discutidas nas últimas reuniões, ficando as alterações para uma próxima reunião. O 339 

Sr. Gilberto Magalhães, em concordância com o Sr. Gianni, sugeriu que as emendas 340 

fossem aprovadas na próxima reunião. Diante da discussão, a Sra. Flávia Pantuza 341 

colocou o assunto em votação, para que a plenária optasse por uma das seguintes 342 

alternativas: (1) Discutir as novas sugestões na presente reunião; (2) Deliberar sobre 343 

a aprovação do Regimento Interno em conformidade com a minuta enviada 344 

anteriormente a todos os conselheiros. A plenária optou pela aprovação do 345 

Regimento Interno com a ressalva de que as sugestões para novas alterações 346 

fossem enviadas ao escritório do comitê na semana seguinte, para ser deliberadas 347 

na reunião agendada para o dia dezoito próximo. Foi deliberado ainda que, em caso 348 

de não haver quorum na próxima reunião, será mantida a decisão de aprovação do 349 

Regimento Interno conforme a minuta conhecida por todos, para que esta seja 350 

enviada ao IGAM para as devidas providências. Finalizando, o Sr. Felipe Benício 351 
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falou da sua participação como representante do CBH Santo Antônio-MG no 352 

ENCOB, realizado em Uberlândia. Nada mais havendo a tratar, eu, Gianni Marcus 353 

Pantuza Almeida, primeiro-secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a presente 354 

ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 355 

 
 
 
 

Gianni Marcus Pantuza Almeida 
Primeiro Secretário do CBH 

Santo Antônio-MG 

 
 
 
 

Flávia Martins Guerra Pantuza 
Presidente do CBH 
Santo Antônio-MG 

 356 


