ATA DA 04ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
ALTO SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009.
Aos 04 dias do mês de fevereiro de 2009, após regular convocação, reuniramse no Centro Ambiental da Lafarge em Arcos - 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

Inicialmente o Gerente Geral da Unidade Arcos da Lafarge, Sr. Pedro
Lúcio, apresentou um vídeo institucional da empresa, colocando o espaço à
disposição do Comitê desejando boa tarde a todos.

2

O Presidente agradeceu à Lafarge pela cessão do espaço para receber a
reunião; fez um breve histórico da sua gestão à frente do Comitê rebatendo
algumas críticas recebidas; informou que será necessário refazer o plano de
trabalho para a elaboração do Plano Diretor da Bacia, vez que este
beneficiará toda a região. Falou sobre os requisitos para que o Comitê
receba verbas do Estado para a sua manutenção; asseverou também que o
Comitê apresentou e aprovou 06 (seis) projetos junto ao FHIDRO;

3 Em relação à composição das Câmaras Técnicas, informou que a
Instituição membro do Comitê poderá indicar um técnico para composição
da Câmara que não seja o representante já indicado, porém este novo
membro deverá ser aprovado pelo Comitê; falou também sobre a indicação
do nome da Sra. Silvia Friedman no Fórum Mineiro para o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos;
4 Pediu que todos se apresentassem informando qual entidade representam
pois nesta reunião várias pessoas participam pela primeira vez do Comitê;

5 Feitas as devidas apresentações, os trabalhos foram retomados passando a
palavra à Sra. Fernanda, representante do IGAM, que pontuou algumas
considerações sobre o Projeto do Plano Diretor da Bacia Hidrográfica;
informou ainda sobre a mudança na DN Estadual sobre a criação e
funcionamento dos CBH’s em Minas Gerais, especificamente quanto à
duração dos mandatos, que serão ampliados para 04 (quatro) anos, devendo
aplicar-se à próxima eleição do CBHSF1; informou ainda que está em
confecção um manual para orientar a atuação dos conselheiros e padronizar
a atuação do IGAM junto aos Comitês; falou também sobre o convênio
entre a ANA e os Comitês para o cadastramento de usuários, que deve
começar em Abril, que já foi contratada uma empresa para executar os
trabalhos de planejamento deste cadastramento, e que o relatório do ASF1
está atrasado mas que em breve será finalizado, bem como foi contratada
uma outra empresa para execução do cadastramentos, estimando-se 3 (três)
mil cadastros na nossa bacia. O escritório começa a ser instalado em Abril
quando serão contratados e treinados os técnicos e cadastradores, com um
cronograma de execução até dezembro deste ano. O Comitê participará
indicando uma entidade para receber recursos do IGAM/FIHDRO para
mobilizar e divulgar o cadastro, durante 05 meses; A Sra. Fernanda
respondeu às dúvidas levantadas pelos membros presentes;
6 O Presidente informou que consoante deliberação da última reunião em
Lagoa da Prata foi elaborado ofício requisitando aos órgãos competentes
informações sobre a eventual construção de represa em Lagoa da Prata.
Alguns dos órgãos consultados já responderam e quando o Comitê receber
todas as respostas informará aos membros; leu também ofício da Prefeitura
Municipal de Formiga indicando representante em Câmara Técnica do
Comitê;

7 O Presidente falou sobre a definição das Câmaras Técnicas, relembrando
as funções de cada uma delas, arguindo quais membros desejam participar
de cada uma, após o que os membros reuniram-se e definiram a
composição das câmaras ficando a Câmara Institucional de ser completada
posteriormente. A composição será informada via e-mail.
8 O Presidente falou sobre a definição do calendário das próximas reuniões,
que serão em 01 de abril, 17 de junho, 05 de agosto, 07 de outubro e 02 de
dezembro, em locais a serem definidos pelo Comitê;
9 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.

