
ATA DA 05ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO ALTO SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009. 

 

No 01º dia do mês de abril de 2009, após regular convocação, reuniram-se na 

Escola Superior em Meio Ambiente em Iguatama - MG, os membros do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco 1 que assinam a lista de 

presença, sob a presidência do Sr. Lessandro Gabriel da Costa, que abriu os 

trabalhos. 

1 O presidente apresentou e convidou a Sra. Valdete, coordenadora do 

núcleo central de apoio aos Comitês de Bacia do IGAM, para tomar 

assento à mesa de direção dos trabalhos e pediu que todos se apresentassem 

pois temos novos membros e ressaltou o apoio da ASF para a constituição 

e funcionamento do nosso Comitê e que a ASF foi recentemente declarada 

de Utilidade Pública Federal. 

2 Após as apresentações o presidente pediu a inversão de pauta, para tratar 

de assuntos gerais. 

3 Esclarecimentos sobre o cadastro a ser efetuado na Bacia do Alto São 

Francisco: Ficou definido em reunião em BH que o cadastro seria 

retomado para que os usuários pudessem cadastrar os recursos hídricos 

para regularização da situação perante a legislação. A empresa já foi 

escolhida por licitação para fazer o cadastro e após alguns trâmites 

burocráticos irá começar os trabalhos. O presidente disse que o Comitê 

deve opinar onde será montado o escritório para centralizar o 

cadastramento, mas que serão feitos outros contatos para decidir a questão. 

4 O presidente falou que foi convidado pela SUPRAM ASF para apresentar 

os projetos do Comitê na próxima reunião do COPAM. 



5 Informações sobre o 8º Fórum das Águas: A Sra. Ana Lúcia, voluntária do 

CBH, informou sobre a participação em dois cursos do Fórum, sobre o 

FHIDRO e sobre gestão de projetos. Também foi representando a Diretoria 

do Comitê o vice-presidente Dirceu. Informou que a Sra. Ana Lúcia foi 

custeando todas as suas despesas e o vice -presidente foi custeado pelo 

IGAM. 

6 O Presidente informou o recebimento do ofício nº1087/2009-

SGH/ANEEL, da ANEEL, de 24/03/2009, que responde ao 

questionamento feito pelo Comitê acerca de informações sobre eventual 

construção de barragem para geração de energia elétrica no município de 

Lagoa da Prata, , que informa que “as empresas EDP – Energias do Brasil 

S.A. e CEMIG Geração e Transmissão S.A. possuem registro ativo para 

Estudos de Viabilidade da Usina Hidrelétrica de Energia Noruega por 

meio do despacho nº 2020, de 26/05/2008, publicado no DOU em 

27/05/2008” citando sua localização em coordenadas geográficas. 

Informou ainda que a CEMIG solicitou novas informações sobre o pedido, 

que foram prestadas e agora aguardamos resposta da CEMIG. Recebemos 

também correspondência da CODEVASF sem maiores esclarecimento e 

por e-mail do Dr.. José Carlos de Carvalho, solicitando que o Dr. Shelley 

Carneiro fizesse a articulação junto ao IGAM sobre o assunto, informando 

que as barragens não estão incluídas no planejamento do Estado e que 

estariam no projeto de transposição do Rio São Francisco. 

7 O presidente falou que poderemos criar outra câmara técnica para agregar 

outros membros do Comitê. A Sra. Valdete ressaltou a importância do 

trabalho das câmaras técnicas dentro do comitê diante da competência 

específica que as câmaras possuem. Pediu que imediatamente após a 

criação da câmara técnica solicitar a capacitação da câmara e solicitou a 



vaga para um membro do IGAM para a câmara de outorga e cobrança do 

comitê. A Sra. Valdete sanou algumas dúvidas dos membros sobre a 

atuação do IGAM neste processo, informando ainda que será produzido um 

vídeo para capacitação continuada. 

8 O presidente ainda falou sobre o plano diretor do Comitê informando que 

ele já está no IGAM para análise. 

9 Eleição dos Presidentes e Relatores das Câmaras Técnicas: para a Câmara 

Técnica de Planejamento o Sr. Lucas Martins será o Relator e Sra. Roberta 

Melo será a Presidente. Para a Câmara de Outorga e Cobrança o Presidente 

será o Sr. Astácio Neto e a Relatora será a Sra. Yustane Lopes. Para a 

Câmara Técnica Institucional Legal o Presidente será o Sr. Giovane Paim e 

a Relatora será a Srta Lucivane Lamounier. 

10 Aprovação do Regimento das Câmaras Técnicas: Como não tivemos 

quaisquer questionamentos acerca das propostas de regimento das câmaras 

técnicas, o Comitê decidiu pela aprovação dos regimento –CTIL/Câmara 

Técnica Institucional Legal, CTOC/Câmara Técnica Outorga e Cobrança e 

CTPLAN/Câmara Técnica de Planejamento . Informou-se que as câmaras 

terão pauta própria de reuniões para deliberar sobre os processos que serão 

encaminhados, a critério dos presidentes. A Sra. Valdete informou aos 

presentes sobre o funcionamento e as decisões da câmaras 

11 A Sra. Dagmar Gontijo alertou os membros do Comitê sobre a falta de 

diagnóstico nas ações do IEF, da EMATER e da CODEVASF nas no 

âmbito da bacia, pedindo a ação do Comitê para melhoria das ações destes 

órgãos, com unidade de objetivos e interação com o Comitê. 

12 Finalizadas as discussões e trabalhos, eu, Anaximandro Lourenço Azevedo 

Feres, 1º Secretário do Comitê, lavrei a presente ata, que foi lida e 

aprovada pelos membros presentes na reunião. 


