
Ata da Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1 realizada no dia 02 de 
dezembro de 2009, no Terminal Turístico Fausto Resende, em Lagoa da Prata - MG. 
 
 
Aos 02 dias do mês de dezembro de 2009, após regular convocação, realizou-se na em Lagoa da Prata - MG a 
reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1, com as seguintes 
deliberações e discussões: 
 
O presidente inicialmente deu boas vindas a todos, convidou para a mesa a Sra. Sônia de Souza Lima, 
representante do IGAM,  informou sobre os assuntos discutidos na última reunião em Bom Despacho. 
Justificou a ausência da 2ª Secretária, Sra. Lucivane Lamounier, que está em PENEDO – AL, no lançamento 
do “Projeto nas ondas do São Francisco”, pelo MMA. 
 
A Sra. Sônia convidou todos para os eventos que estão sendo promovidos pelo Estado de Minas Gerais, em 
especial os projetos do FHIDRO dia 09-12, e reunião do plano estadual de Recursos Hídricos dia 10-12. 
 
Passamos então aos itens de pauta, a saber: 
 
• Apresentação do Cadastramento pela IRRIPLAN: O Sr. Heider Marcos Apresentou o trabalho que está 

sendo feito sobre o cadastramento. Informou que o cadastro é feito mediante visita e o usuário informa se 
quiser. O Cadastro será feito para usos significativos. Informou também sobre os demais procedimentos 
para efetuar o cadastro; 

 
• O Presidente passou a palavra à Conselheira Neuza para apresentar as informações sobre sua participação 

na Oficina dos Representantes do Poder Público Estadual nos Comitês de Bacia promovida pelo IGAM. 
A conselheira falou da importância do encontro, distribuiu um jornal aos presentes e asseverou que a 
reunião foi uma boa oportunidade para avaliar e cobrar a atuação dos representantes de Órgãos do Poder 
Público nos Comitês e instigou os representantes do Poder Público a apresentar sugestões para melhorar a 
atuação de todos no âmbito do Conselho. A Sra. Sônia (IGAM) falou sobre a mesma oficina e informou 
que será feita uma capacitação para o poder público Municipal. 

 
• Equiparação do CBHSF1 com AGB PEIXE VIVO: O presidente justificou que a representante 
•  da AGB PEIXE VIVO não está presente pois está em reunião com o Secretário Adjunto de Meio 

Ambiente, Dr. Shelley Carneiro. A Sra. Ana Lúcia leu ofício que se aprovado será encaminhado pelo 
CBHSF1 à AGB Peixe Vivo, indicando a AGB Peixe Vivo para desempenhar as funções de agência de 
bacia do CBHSF1. Leu ainda toda a regulamentação normativa do Comitê para associar-se à AGB Peixe 
Vivo. 

 
O Conselheiro Rios (FEAMA) falou sobre a necessidade de celebrar o convênio com a AGB para repassar os 
recursos arrecadados no âmbito da Bacia na própria Bacia. Falou ainda que o nosso Comitê tem uma projeção 
menor de arrecadação e não teria condições para manter a sua própria agência . O presidente esclareceu que as 
indicações para aplicação dos recursos serão feitas pelo próprio Comitê. 
O presidente colocou em votação a associação do CBHSF1 à AGB Peixe Vivo, que foi aprovada por 
unanimidade. 
 
• Aprovação do Regimento Interno: O presidente falou sobre o Regimento que foi lido na última reunião 

em Bom Despacho e enviado a todos por correio eletrônico. As correções que tiveram de ser feitas são 
basicamente ortográficas, de digitação e de adequação ao vernáculo. Informou que foi aprovado pela 
Procuradoria Jurídica do IGAM. O presidente colocou em votação o Regimento e o mesmo foi aprovado 
por unanimidade. 

 
• Calendário das reunião do ano de 2010: O presidente sugeriu o calendário das próximas reuniões, que 

ocorreriam sempre às quartas feiras, nas datas de 03/02 (Feama – Formiga) – 07/04 (Piumhi) – 09-06 
(São Roque de Minas) - 04-08  (Bambuí) – 06-10 (Bom Despacho) e 01-12 (Capitólio). O Calendário e 
as cidades sede foram colocados em votação e foram aprovados por unanimidade. 

 



• Assuntos Gerais: o presidente apresentou os documentos de declaração de Utilidade Pública Federal da 
FEAMA – Formiga, parabenizando o Sr. Rios, pela conquista.  

• O Sr. Saulo, presidente de uma associação ambientalista da Lagoa da Prata -AAPA , falou sobre a 
problemática do Rio São Francisco que necessita de melhorias urgentes. Falou ao Comitê sobre um 
projeto da associação que tem pouco apoio e, dizendo das várias lagoas marginais que foram drenadas 
para serem transformadas em canaviais e que os canais de drenagem não foram fechados. Perguntou ao 
Comitê porque o mesmo não apóia esta iniciativa. A Sra. Sônia falou das conquistas e avanços do 
Comitê, sobre a gestão participativa. Falou que o IGAM está também crescendo juntamente com os 
Comitês. Informou que o CBHSF1 está na frente de muitos outros, e que não tem qualquer função 
executiva, estando plenamente atuando dentro das suas atribuições. Disse que levará a questão desta 
denúncia à Diretoria do IGAM. O Vice-Presidente do Comitê, Sr. Dirceu, afirmou que muita coisa já foi 
feita, em especial no município de Pains, listando uma série de conquistas. O presidente informou 
também que não é comitê que aprova o projeto, que no caso o projeto não apresentava qualquer 
documento. O Comitê tem uma série de ações, inclusive a ETE de Lagoa da Prata. O Comitê está 
andando normalmente, com grandes avanços, e que está aberto a qualquer projeto de pedido para 
recuperação ambiental. O 1º Secretário Anaximandro informou que desconhecia a questão, e que como 
conselheiro do COPAM levaria a questão à próxima reunião exortando os demais colegas que também 
são Conselheiros do COPAM que também levassem a questão à Promotoria de Meio Ambiente que tem 
assento naquele Conselho. 

 
Sem mais, encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada pelo 1º Secretário, Anaximandro Lourenço Azevedo 
Feres. 


