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ATA DA REUNIÃO 01/2011 REALIZADA EM 02 DE MARÇO DE 2011 

 

Aos 02 dias do mês de março de 2011, após regular convocação, realizou-se na em Bom Despacho - MG a 1 
reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1, com as seguintes 2 
deliberações e discussões:O presidente inicialmente deu boas vindas a todos, convidou para a mesa o Sr. 3 
Marcelo, representante da UNIPAC Bom Despacho, agradecendo a acolhida, bem como o Sr. Breno do 4 
IGAM.Explicou que em virtude das mudanças no governo do Estado de MG o processo de posse dos novos 5 
conselheiros está um pouco atrasado e explicou sobre as recentes mudanças da estrutura do 6 
SISEMA.Informou a todos sobre encontro com o presidente do Comitê Federal da Bacia do São Francisco, 7 
Sr. Geraldo Santos, ocorrido em Três Marias, sobre a possibilidade de recursos para serem investidos no 8 
âmbito da Bacia do Alto São Francisco e do Rio Pará, que ficarão sob a coordenação do Comitê do Alto, bem 9 
como informou sobre a utilização destes recursos nas demais regiões da Bacia Federal. Informou que os 10 
recursos virão da ANA, do Comitê do Alto São Francisco, da Fundação Jacques Cousteau e do 11 
MMA.Informou sobre a demora no processo de regularização da FIEMG no processo de posse dos novos 12 
Conselheiros. O Sr. Deivid representante da FIEMG justificou a demora em virtude do extravio de um 13 
documento enviado ao IGAM.Informou ainda que o Comitê ganha com a nomeação da Sra. Maria Cláudia 14 
Pinto, ex-superintendente regional de Meio Ambiente do Alto São Francisco para o cargo de Chefe de 15 
Gabinete da SEMAD O Sr. Marcelo desejou boas vindas a todos dizendo da alegria em receber a reunião do 16 
Comitê e desejou  a todos uma boa reunião.O presidente informou que o plano diretor da bacia está em 17 
análise pela equipe do FHIDRO e a partir de amanhã teremos novidades.Passamos então aos itens de pauta, a 18 
saber:Apresentação do Grupo AMBITEC: O Sr. Nelson Seo, representante da empresa, falou sobre a atuação 19 
do grupo em diversos setores de gestão ambiental e de  resíduos sólidos, apresentando casos concretos de 20 
atuação e vídeo institucional. Disponibilizou contatos para eventuais dúvidas e parcerias.O presidente 21 
agradeceu a apresentação da empresa e disse que o Comitê precisará de parceiros sérios na implantação de 22 
desenvolvimentos de projetos de gestão ambiental no âmbito da bacia.Apresentação do CEMAIS: o 23 
representante do CEMAIS, Rafael Marinho Ferreira (rafael.ferreira@cemais.org.br) apresentou o plano de 24 
ação e fez a atualização dos mesmos. Pediu que cada um fizesse as suas propostas para os objetivos do comitê 25 
e da Bacia. Foi exposto pelos presentes que o cronograma ficou prejudicado em virtude de ainda não ter 26 
ocorrido a posse os conselheiros eleitos e ainda não ter sido eleita a Diretoria. O fato de o Governo do Estado 27 
ainda não ter publicado os atos de posse dos conselheiros atrasou todo o cronograma. Diante disto, foi 28 
proposto pelo presidente que todas a ações e objetivos fossem programadas para início a partir do mês de 29 
julho. Foi apresentado o plano e colhidas sugestões dos conselheiros presentes. A conselheira IEDA ESTER 30 
pediu a palavra para informar das oficinas de rádio realizadas no ano passado para fazer programas de 31 
educação ambiental e conseguiram fazer o programa “Nas ondas do São Francisco” aos domingos das 13 as 32 
14 hs na rádio AM em Bambuí, www.cidadeambambuí.com, e convidou os presentes para prestigiar o 33 
programa.O presidente falou da logomarca do CBH e falou que site estará disponível em breve com 34 
informações para todos.Sem mais, encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada pelo 1º Secretário, Anaximandro 35 
Lourenço Azevedo Feres. 36 


