Ata da Reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1 realizada no dia 07 de
outubro de 2009, na sede da UNIPAC Bom Despacho.
Aos 07 dias do mês de outubro de 2009, após regular convocação, realizou-se na UNIPAC Bom Despacho a
reunião ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1, com as seguintes
deliberações e discussões:
Inicialmente foi mostrado um vídeo e uma apresentação sobre a UNIPAC pelo prof. Marcelo Drummond
Martins, coordenador do Curso de Engenharia Ambiental da UNIPAC, dando boas vindas aos presentes;
O presidente agradeceu a acolhida, justificou as ausências de alguns membros e esclareceu algumas questões
sobre a atuação do Comitê;
Apresentou a Sra.. Maria Luiza Silva Ramos convidando-a para fazer parte da mesa; Informou que recebemos
em forma digital e física o relatório final do cadastramento dos usuários de recursos hídricos na nossa bacia,
tendo sido aberto um escritório para reinicio do cadastramento de usuários na última quinta feira na cidade de
Luz
Informou que estamos caminhando para agregar-nos à Agência Única de Bacia “Peixe Vivo”, informou que é
a melhor forma de gerenciar e redistribuir os recursos arrecadados com a cobrança da água no âmbito da
Bacia.
Informou que a partir de Decreto do Governo do Estado faz-se necessária mudança no Regimento do Comitê,
que deverá ser feita na próxima reunião, especialmente pela questão da Agência de Bacia que não consta no
regimento atual.
Passou a palavra à Sra. Maria Luíza Silva Ramos, Gerente de Desenvolvimento de Recursos Hídricos do
IGAM, que fez apresentação sobre as ações de cadastro dos usuários da Bacia Hidrográfica do São Francisco,
falando também sobre o CNARH (www.cnarh-ana.gov.br).
O Presidente esclareceu que a Associação Ambientalista do Alto São Francisco, que fará a mobilização para o
cadastramento dos usuários pôde passar pelo processo de seleção para ser contratada para tanto, pois é uma
das únicas entidades de todos os 29 municípios da Bacia que cumprem todas as obrigações legais, e que a
Associação está aguardando a publicação do convênio para começar os trabalhos;
Leu a minuta de Deliberação para a Associação do Comitê à AGB Peixe Vivo.
Agradeceu publicamente a presença da Sra. Ana Cristina da Silveira, Diretora Geral da AGB Peixe Vivo e
passou a palavra a esta para apresentação da Agência aos membros do Comitê.
O presidente informou que na próxima reunião deveremos decidir sobre as Deliberações do Regimento
Interno e sobre a Associação, fato pelo qual deveremos adiantar a reunião.
Passou a palavra à Sra. Ana Lúcia Ferreira da Costa Silva para apresentação da Minuta de Deliberação sobre a
mudança do Regimento do Comitê, que foi lida integralmente.
O Presidente informou que será encaminhada a proposta lida por meio eletrônico a todos os membros do
Comitê.
Passou a palavra à Sra. Dagmar Giordane Gontijo, que apresentou o Projeto – Revitalização da Microbacia
Ribeirão dos Porcos – Serra da Saudade – MG.
Foi apresentado também pela Sra.Dagmar o projeto –PROGRAMA – MANEJO INTEGRADO PARA
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NO RIO SÃO FRANCISCO (DIAGNÓSTICO
SÓCIOAMBIENTAL E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO) TRECHO – DA FOZ DO RIBEIRÃO
JORGE GRANDE A FOZ DO RIBEIRÃO DOS VEADOS – DORES DO INDAIÁ – MG, para aprovação e
encaminhamento ao FHIDRO pelo CBHSF1.
O presidente abriu a palavra aos presentes para algum questionamento ou dúvida, e informou o endereço da
sede do Comitê, à Av. José Bernardes Maciel, 356 – Centro, Lagoa da Prata – MG.
O Secretário do Meio Ambiente de Capitólio, Sr. João Leite Machado, questionou a diferença entre Comitê e
Agência da Bacia, e foi respondido pela Sra. Ana Cristina da Silveira, informando que a Agência é o braço
executivo do Comitê.
O presidente agradeceu novamente a acolhida e falou sobre o comprometimento das pessoas com a causa
ambiental, que vem aumentando a cada dia.
O prof. Marcelo Drummond Martins agradeceu a presença de todos e informou sobre a Audiência Pública
sobre o EIA/RIMA da PCH Tróia, a ser realizada em Bom Despacho dia 29/10/2009.
Sem mais, encerrou-se a reunião.

