
Ata da reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco, realizada em 

07/12/2010. 

 

 

Aos 07 dias do mês de dezembro de 2010, após regular convocação realizou-se na sede da 

CREDIPRATA no município de Lagoa da Prata – MG a reunião ordinária do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Alto São Francisco, para Composição do Comitê para o mandato 2011/2013. 

Presentes aqueles que assinaram a lista de presença.  

O presidente abriu a reunião agradecendo o apoio de todos e esclareceu as regras do processo 

eleitoral e falou também sobre a atuação do Comitê no próximo mandato, em consonância 

com o Comitê Federal do Rio São Francisco e com o apoio da AGB Peixe Vivo, especialmente 

no tocanto à aplicação dos recursos arrecadados no âmbito da bacia. Elogiou o representante 

da FEAMA/Formiga, Sr. Rios, pela rapidez e agilidade na apresentação dos documentos. 

Apresentou a todos e passou a palavra ao Sr. Breno Machado Gomes de Oliveira, 

representante do IGAM, que falou sobre o processo eleitoral. 

Após, foi feita pelo Sr. Breno a chamada dos habilitados, constatando-se as presenças e as 

justificativas de ausência apresentadas.  

Dos 04 (quatro) inscritos como representantes do Poder Público Estadual, o IEF, a PMMG e a 

SRE apresentaram justificativa de ausência. 

No segmento do Poder Público Municipal, dos 12 (doze) inscritos, 08 (oito) se fizeram 

presentes. 

No segmento dos representantes da Sociedade Civil, os 07 (sete) inscritos se fizeram 

presentes. 

Em relação ao segmento dos representantes dos Usuários, a FIEMG foi habilitada pois teria 

apresentado a documentação pendente tempestivamente. Neste segmento dos 12 (doze) 

inscritos 10 (dez) se fizeram presentes. 

Após a chamada dos inscritos, cada segmento reuniu-se em separado para definição da sua 

respectiva composição, que foi deliberada da seguinte forma: 

PODER PÚBLICO ESTADUAL: Os 04 (quatro) representantes do Poder Público Estadual ficaram 

com as respectivas vagas de titular e suplente, ficando outras 04 (quatro) vagas de titular e 04 

(quatro) vagas de suplente em aberto, conforme ata específica anexa. 

PODER PÚBLICO MUNICIPAL: Os 08 (oito) representantes presentes do Poder Público 

Municipal tornaram-se membros titulares, incluindo os representantes não presentes nas 

suplências e ficando algumas suplências também com os indicados para a titularidade, 

conforme ata específica anexa. 

 



 

SOCIEDADE CIVIL: Os 07 (sete) representantes da Sociedade Civil ficaram com as respectivas 

vagas de titular e suplente, ficando 01 (uma) vaga de titular e 01 (uma) vaga de suplente em 

aberto, conforme ata específica anexa. 

USUÁRIOS: No segmento dos representantes dos Usuários, consensualmente escolheu-se as 

titularidades e as suplências para os presentes, também consensualmente decidiu-se que duas 

suplências ficariam com os ausentes, bem como a FIEMG e a COPASA foram consensualmente 

incluídos como titulares e como suplentes e as 02 (duas) outras vagas de suplência, após 

votação oral com empate, foram decididas por sorteio, ficando a composição do segmento 

conforme a ata específica anexa. 

Finalizados os trabalhos, o presidente solicitou a todos que encaminhassem o ofício do órgão 

indicando os respectivos representantes junto ao Comitê preferencialmente até o dia 20 de 

dezembro de 2010, para agilizarmos o processo. 

Neste momento, elogiou mais uma vez o Sr. Rios da FEAMA/Formiga, que já se adiantou neste 

quesito. 

Agradeceu a presença de todos, informando que a posse ocorrerá na próxima reunião, a ser 

realizada provavelmente na 01ª semana do mês de fevereiro de 2010. 

Sem mais, encerrou-se a reunião e eu, Anaximandro Lourenço Azevedo Feres, 1º secretário do 

comitê, lavrei a presente ata, que será encaminhada a todos. 

Lagoa da Prata, 07 de dezembro de 2010. 

 

 

 


