
ATA DA 03ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

ALTO SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009. 

 

Aos 03 dias do mês de dezembro de 2008, após regular convocação, reuniram-

se na sede da Crediprata em Lagoa da Prata – MG, os membros do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco 1 que assinam a lista de presença, 

sob a presidência do Presidente do Comitê, Sr. Lessandro Gabriel da Costa, 

que abriu os trabalhos. 

Lessandro - Presidente: O presidente agradeceu a presença de todos, 

agradeceu também ao Sr. Rios Jr. a recepção dada pela FEAMA na última 

reunião do Comitê em Formiga, tendo o Sr. Rios Jr. colocado a sede da 

FEAMA à disposição.  

Apresentou o Sr. Roberto Lopes Vasconcelos, do Núcleo de Apoio dos 

Comitês de Bacia do IGAM. 

Falou também sobre as faltas de membros do Comitê, que o Regimento 

passaria a ser cumprido fielmente para que as entidades eventualmente 

substituíssem os representantes faltosos. Procedeu-se à chamada dos 

presentes. O presidente falou sobre as disponibilidades de financiamento no 

âmbito do Estado de Minas Gerais para projetos na área de recursos hídricos, e 

que a partir do ano que vem o Comitê em conjunto com a ASF terá recursos 

para sua infra-estrutura, para mobilizar as reuniões, com contrapartida da 

manutenção da atuação do Comitê em ações que já estão em andamento. 

O presidente leu o ofício da Prefeitura Municipal de Moema indicando o Sr. 

Sidney Antônio Guimarães e Silva como representante do município no 

Comitê. O ofício será encaminhado ao IGAM. 



O presidente falou sobre o trabalho da ASF, mostrando fotos dos viveiros em 

Moema, Santo Antônio do Monte e Lagoa da Prata, totalizando capacidade de 

90 mil mudas, com projeção de dobrar esta capacidade para o próximo ano. 

Após, passou-se à discussão dos itens de pauta: 

 

1 - Avaliação do X Encontro Nacional dos Comitês realizado de 10 a 14.11.08 

no Rio de  Janeiro – Participação dos membros do CBHSF1, LUCIVANE 

LAMOUNIER FARIA (ESMA) e ASTÁCIO CORREIA NETO (SAAE- 

Lagoa da Prata): Justificada a ausência da Sra. Lucivane Lamounier, o Sr. 

Astácio Neto passou a explanar sobre o encontro: Informou que participaram 

aproximadamente 120 (cento e vinte) pessoas de Minas Gerais. Durante o 

encontro, na parte da manhã, os participantes fizeram minicursos (15 no total), 

tendo participado do minicurso sobre elaboração e acompanhamento de 

projetos. Na parte da tarde ocorriam as apresentações dos trabalhos realizados 

pelos Comitês. Fizeram também várias reuniões setoriais entre os 

interessados, com abrangência internacional. Foram apresentadas algumas 

criticas quanto à desorganização do evento. Minas Gerais foi escolhida para 

sediar o encontro no ano de 2009. Relatou algumas das questões que levaram 

às criticas do evento, como por exemplo ausência de vagas em minicursos. Os 

representantes do Estado participaram dos minicursos sem receber os 

certificados. Falou que uma das propostas para o próximo ano será  a de que 

cada um dos Comitês terá um stand no evento. Agradeceu e elogiou a equipe 

do IGAM pelo apoio irrestrito recebido. 

 

2 - Comunicação do desenvolvimento e montagem do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos de MG/Audiência Pública do IGAM/SEMAD no Alto São 

Francisco realizada em 19.11.2008, em Divinópolis-MG: O Sr. Roberto falou 



sobre a intenção do IGAM em acompanhar a participação dos órgãos do poder 

público estadual nos comitês, através da ação do Secretário de Meio Ambiente 

de MG. Falou que o IGAM pode disponibilizar recursos para que a sociedade 

civil participe das reuniões do Comitê. Falou sobre assinatura do Convênio 

com a ASF. Em relação ao Plano Estadual de Recursos Hídricos está em 

execução por uma empresa de consultoria, que está em fase de realização de 

audiências públicas em cada SUPRAM, como aconteceu em Divinópolis dia 

19 de novembro último. O trabalho de audiências públicas será finalizado 

neste mês de dezembro. O IGAM também está promovendo um curso de 

capacitação dos técnicos do SISEMA. Os comitês foram convocados a 

conhecer o FHIDRO. Falou sobre os processos de outorga que enquanto o 

Comitê não tiver Câmara Técnica a outorga fica a cargo do IGAM, falando 

também sobre a capacitação de auxiliares para cadastramento dos usos na 

campanha estadual. 

O Sr. Saulo (representante de associação de pescadores de Lagoa da Prata) 

questionou o representante do IGAM sobre a construção de uma barragem em 

Lagoa da Prata. O Sr. Roberto não tinha conhecimento da questão, e o 

presidente falou que não existe nenhum pedido junto ao Comitê Estadual ou 

mesmo Federal sobre o assunto. Certamente estão fazendo estudos sobre a 

viabilidade de uma obra deste sentido. Sugeriu que se concentre os trabalhos 

de reflorestamento na área que não será eventualmente atingida por esta 

possível barragem, conforme já vem sendo feito em alguns projetos. O 

presidente esclareceu alguns pontos sobre esta questão da barragem. O Sr. 

Astácis Neto, sugeriu que o Comitê faça um documento questionando os 

órgãos competentes (ANEEL, ANA, CEMIG e Governo do Estado de MG) 

pois isto afetará todas as ações do comitê a longo prazo X 



Colocou-se em votação o requerimento e foi aprovado por unanimidade 

pelos membros presentes. A Secretaria do Comitê elaborará o 

documento e cientificará os membros. 

3 - Avaliação e aprovação do Regimento das Câmaras Técnicas. O presidente 

falou sobre a forma de composição das Câmaras Técnicas, que deverá ser 

objeto de eleição na próxima reunião. Explicou sobre o regimento das 03 

Câmaras Técnicas que terá de ser aprovado depois da eleição dos membros 

das respectivas Câmaras. 

Convocada a próxima reunião para o dia 04 de fevereiro, na Lafarge - 

Arcos, às 14 horas, com ciência de todos os presentes. 

Finalizadas as discussões e trabalhos, eu, Anaximandro Lourenço Azevedo 

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

presentes. 


