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Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dez, às nove horas e quarenta 1 

minutos da manhã, no auditório do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, 2 

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

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

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

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

Antônio-MG; Sr. Arnaldo Edgard Lage da Silva (Prefeitura Municipal de Itabira) - 7 

segundo-secretário do CBH Santo Antônio-MG. Após a composição da mesa, foi 8 

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

conselheiros presentes. A Sra. Flávia Pantuza iniciou falando do atraso da reunião 10 

devido à falta de quorum e que a proposta inicial seria a discussão e aprovação do 11 

Regimento Interno (RI). Relembrou da reunião de Açucena (06/11/2009), onde 12 

discutiram sobre o RI, e da aprovação do mesmo na reunião que aconteceu no CEA 13 

da Vale (11/12/2009), e que após esta aprovação o RI foi encaminhado para o 14 

IGAM, onde foram sugeridas alterações, e que agora está pronto para a discussão 15 

final e aprovação. A Sra. Flávia passou a palavra para o Procurador Jurídico do 16 

IGAM, Sr. Breno Lasmar, que falou sobre falou sobre o Regimento Interno e as 17 

sugestões de alterações pelo IGAM. A primeira sugestão de alteração seria para o 18 

art. 7º. O Procurador solicitou aos conselheiros que tomassem a mão o Regimento 19 

Interno e que fizessem a leitura do referido art. para posterior discussão. Após a 20 

leitura foi sugerido ao Procurador que fizesse a leitura do primeiro ao último art. do 21 

RI e quando necessário fossem feitas as observações e devidas 22 

alterações/adequações conforme discussão e consenso da plenária. A primeira 23 

adequação foi para o Art. 6º, inciso III, onde se lê “...e seus respectivos orçamentos, 24 

para integrar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações.” altera-se 25 

para “... e suas respectivas metas e ações para integrar o Plano Integrado de 26 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce e o Plano Estadual de Recursos Hídricos.” 27 
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A segunda alteração foi a inclusão do inciso XVI, no art. 6º, com a seguinte redação: 28 

“ XVI. Aprovar a formação e atuação de sub comitês no âmbito da bacia”.  Os § 1º e 29 

2º do mesmo art. também tiveram alterações. Art. 1º, onde se lê “...poderá convocar 30 

audiências públicas para ampliar o debate...”, altera-se para “ poderá convocar 31 

consultas públicas para ampliar o debate...”. O Procurador, Sr. Breno Lasmar, 32 

explicou que a audiência pública é uma determinação legal e para os recursos 33 

hídricos não tem essa determinação então configura-se como consulta pública. No 34 

art. 2º onde se lê “A elaboração do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica...” altera-se 35 

para “A elaboração, revisão e atualização do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica...”. 36 

Seguindo, no Art. 7º, em seus § 1º e 2º, conforme o Procurador, o texto estaria 37 

confuso, pois as informações se repetem e sugere a unificação dos mesmos. Após 38 

consenso extinguiu-se o § 3º e fez-se uma nova redação para o § 1º, conforme a 39 

seguir: “A escolha dos representantes dos segmentos dos poderes públicos 40 

Estadual e Municipal, usuários e das entidades da sociedade civil ligadas aos 41 

recursos naturais, previstos nos incisos I a IV, deste artigo, dar-se-á através de 42 

processo eleitoral em reunião a ser convocada pelo IGAM para esta finalidade, 43 

mediante edital.” Ainda no art. 7º, a alteração seria no § 6º, onde se lê “...1º 44 

(primeiro) ao 6º (sexto) deste artigo...”, altera-se para “...1º (primeiro) ao 5º (quinto) 45 

deste artigo...”. Adiante, no art. 12, onde se lê “A Presidência do Comitê de Bacia...”, 46 

altera-se para “A Diretoria do Comitê de Bacia...”. No art. 15, três alterações: §1º, 47 

onde se lê “...no prazo de 15 (quinze) dias...”, altera-se para “...no prazo de 10 (dez) 48 

dias...”; inclui-se um novo parágrafo com a seguinte redação “§2º - O prazo para 49 

decisão sobre o pedido de reconsideração é de 05 (cinco) dias, a contar do 50 

recebimento.”; §3º, onde se lê “...no prazo de 15 (quinze) dias...”, altera-se para 51 

“...no prazo de 10(dez) dias...”. Após término da leitura do Regimento Interno e não 52 

havendo mais alterações/adequações a serem realizadas, a Presidente do Comitê 53 

deu início a votação para aprovação do Regimento Interno. O Regimento Interno foi 54 
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aprovado com unanimidade. A Sra. Valdete de Souza – Núcleo de Apoio aos 55 

Comitês de Bacia Hidrográfica, falou sobre as eleições para presidência no CBH 56 

Santo Antônio e informou que foi elaborado um novo calendário para que 57 

interessados em participar do processo eleitoral possam fazer suas inscrições, tendo 58 

este que ser aprovado nesta reunião. Ressaltou também que a Comissão Eleitoral 59 

do Comitê não está completa, pois o Sr. Gilberto Magalhães e a Sr. Joselaine 60 

Filgueiras estão de licença, e que é muito importante o papel desta Comissão para 61 

conduzir as eleições o mais rápido possível, diante disto solicita que sejam indicados 62 

os novos membros para compor a Comissão Eleitoral. A Sra. Tereza Cistina Silveira 63 

- Tininha se manifestou dizendo que já fazia parte da comissão, como representante 64 

da Sociedade Civil e que concordava em permanecer. A Sra. Valdete de Souza , 65 

sugeriu a indicação pelo Poder Público Estadual o Sr. Antônio Castro Alves – IGAM. 66 

Dispuseram-se a participar da Comissão: representando o segmento de Usuários, o 67 

Sr. Fábio Valente – SAAE e representando o Poder Público Municipal, o Sr. Luiz 68 

Augusto Magalhães – da Prefeitura de Santa Maria de Itabira. A nova composição 69 

da Comissão Eleitoral foi aprovada pela plenária. Seguindo a reunião, 70 

representantes do IGAM, esclareceram sobre a Cobrança pelo Uso de Recursos 71 

Hídricos. O Sr. Sérgio Leal – Gerente de Cobrança pelo Uso da Água relatou como 72 

se começou a pensar sobre a cobrança de recursos hídricos, e que esta reunião 73 

seria de nivelamento das informações dentro dos Comitês. A Sra. Débora Oliveira – 74 

Analista Ambiental fez uma explicação mais detalhada do que é a Cobrança dos 75 

Recursos Hídricos e ressaltou a importância do GTAI – Grupo Técnico de 76 

Articulação Institucional para essa etapa de cobrança. O Sr. Fábio Valente fez um 77 

questionamento sobre a não utilização do parâmetro DQO, pois é um parâmetro 78 

mais específico e que englobará mais empresas. Segundo o Sr. Sérgio Leal, basta 79 

que o Comitê aprove a inclusão deste parâmetro nas análises, para isso deve haver 80 

discussões dentro do Comitê para chegarem ao consenso. Para acompanhar as 81 
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questões da Cobrança foi reforçado o GTAI, com a inclusão do Sr. Felipe Benício 82 

Pedro, representante da Sociedade Civil, além dele estão no Grupo a Sr. Mariinha e 83 

o Sr. Leonardo Mittre. Nada mais havendo a tratar, eu, Gilberto Antônio Magalhães, 84 

segundo-secretário do CBH Santo Antônio-MG, lavrei a presente ata, que após lida e 85 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 86 
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