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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO 

SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e nove, após regular Convocação, 

reuniram-se às quatorze horas, no Auditório da Escola Municipal Luis Machado Filho, 

situada à Rua Luis Machado Filho, Número cem, em Serra da Saudade, Estado de Minas 

Gerais, os Membros do Comitê da Bacia do Alto São Francisco que assinam a lista de 

presença, sob a presidência do Presidente, senhor Lessandro Gabriel da Costa que abriu os 

trabalhos: 

1. O Presidente justificou a ausência do 1º Secretário senhor Anaximandro Lourenço 

Azevedo Feres, e pediu que eu, Ana Lúcia Ferreira da costa Silva, lavrasse a Ata. 

Convidou para compor a mesa a Prefeita Municipal senhora Neuza Maria Ribeiro e 

a Chefe do Departamento Municipal de Meio Ambiente senhora Kênia Alves 

Araújo e o Vice Presidente do Comitê Senhor Dirceu de Oliveira Costa.   A prefeita 

cumprimentou os presentes, falou da importância da participação dos Municípios 

em prol da questão ambiental, comentou sobre o desempenho da Consultora 

Ambiental Dagmar, com relação à educação ambiental dentro e fora da escola, o 

viveiro de mudas, o Convênio com o BDMG para a revitalização do Rio dos Porcos 

e também agradeceu a realização da reunião no Município. Senhor Lessandro 

apresentou e agradeceu a presença do representante do Ministério do Meio 

Ambiente Senhor João Carlos Oliveira, passando para os itens da pauta, a saber: 

2. Apresentação do Processo de Criação do Monumento Natural Jardim do Éden – 

Dirceu/Paíns :  O Vice Presidente Dirceu justificou a falta do Secretário Municipal 

de Meio Ambiente da Cidade de Formiga Senhor Paulo Roberto da Rocha, em 

função dos preparativos para a inauguração do Aterro Sanitário do referido 

município, o Convite foi lido e passado para todos os presentes.  Dando 

continuidade, convidou o representante do Ministério do Meio Ambiente Senhor 

João Carlos Oliveira para fazer a apresentação do Processo, a Secretária fez a leitura 

da Moção, o Presidente a colocou à disposição para discussão e votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade, e será encaminhada a Prefeitura de Paíns. 
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3.  Apresentação do Projeto – OPARÁ – Programa de Recuperação, Reabilitação da 

Biodiversidade do Alto são Francisco :   uma realização da Escola Superior de Meio 

Ambiente de Iguatama/ESMA  apresentado por Lucivane Lamounier, na 

oportunidade ela falou sobre os benefícios da averbação da Reserva Legal. 

4. Avaliação do Plano Diretor  - Foi apresentado pelo Presidente. 

5. Cadastramento dos Usuários de Água do Alto São Francisco.  Foi lido pelo 

Presidente o e-mail recebido da Agência Irriplan Engenharia Ltda, sobre 

Cadastramento e Recadastramento informando que será instalado na Cidade de Luz 

um escritório, cujos funcionários serão indicados pelo Comitê através de seleção de 

Curriculum. 

6. Assuntos Gerais: Senhor Dirceu de Oliveira Costa informou que a ONG 

COMPRENSSAMIG está passando por um processo de reestruturação, que na 

semana passada foi realizada a eleição da nova presidência da ONG e que o mesmo 

foi indicado e eleito para a ocupação do cargo. Convidou a todos para participarem 

do Décimo Primeiro Mutirão de Limpeza do Rio São Miguel que acontecerá no 

próximo dia quatorze, em Paíns, quando os participantes terão a oportunidade de 

conhecer as atividades de recuperação ambiental executadas no município, assim 

como, o Centro de Referência......... Lessandro agradeceu a receptividade do 

município de Serra da Saudade e avisou que a próxima reunião deverá acontecer na 

sede da UNIPAC Bom despacho. 

Finalizados os trabalhos, eu, Ana Lúcia Ferreira da Costa Silva, lavrei a presente ata 

que será lida e aprovada pelos membros presentes na próxima reunião.   


