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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO ALTO SÃO FRANCISCO
ATA DA REUNIÃO 03/2011 REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2011
Aos 12 de julho de 2011, após regular convocação, realizou-se em Japaraíba - MG a reunião ordinária do

2

Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1, com as seguintes deliberações e discussões:

3

O presidente inicialmente deu boas vindas a todos, convidou para a composição da mesa o vice-presidente Sr.

4

Dirceu de Oliveira Costa , e a Sra. Lenir do Rosário Moreira Oliveira, em nome de quem agradeceu a todo o

5

apoio dos diversos órgãos do Poder Público de Japaraíba. Informou que o nosso convênio terminou mas que

6

a direção do comitê vai buscar formas de financiamento das atividades do comitê. Informou ainda dos

7

andamentos que estão ocorrendo junto ao Governo do Estado de MG. Informou também sobre a necessidade

8

de leitura e aprovação formal das atas das reuniões. Solicitou aos presentes que o Comitê necessitará de

9

alguém que possa ajudar na atualização do site do Comitê, chamando a todos que pudessem contribuir para o

10

desenvolvimento do Comitê de alguma maneira.Informou que não teremos a apresentação do município de

11

Japaraíba, em virtude de um acidente ocorrido com uma das crianças que iria apresentar.Justificou as

12

ausências dos membros do Comitê, Srs. Ivan Geraldo Lopes, Yustane Lerissa Veiga Lopes, Astácio Correia

13

Neto e o Sr. João Leite Machado.Pediu aos presentes que se apresentassem.Passou então aos itens de pauta, a

14

saber:Pediu ao vice-presidente Dirceu de Oliveira Costa que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que

15

foi aprovada pelos presentes.Conforme já explicitado, a apresentação musical dos alunos do município foi

16

cancelada;Falou sobre o relatório de aprovação do plano Diretor do Comitê. Fez a leitura dos pareceres

17

técnicos e orçamentários do plano diretor e informou que já conseguiu juntar toda a documentação necessária

18

para habilitar o comitê no recebimento de recursos disponíveis a partir da cobrança. O vice presidente falou

19

da importância de os projetos saírem do Comitê, para minimizar questões políticas em prol do ganho

20

ambiental. O conselheiro José Bernardino Rios discorreu sobre questões atinentes à utilização dos recursos

21

disponíveis com a arrecadação dos valores, a cargo da AGB Peixe Vivo.Apresentação dos resultados da XIX

22

Plenária CBHSF – “CBHSF 10 anos”: O presidente falou sobre vário pontos tratados na plenária do Comitê

23

do São Francisco, mencionando a força da sociedade e do nosso comitê na preservação ambiental. Fez uma

24

apresentação sobre a atuação do comitê. Apresentou também algumas fotos do evento.Distribuição do KIT do

25

CBHSF1 aos conselheiros. Foi distribuído um kit do Comitê aos presentes, com camiseta, pasta, caneta, etc

26

Assuntos Diversos:O 1º Secretário informou que na última reunião do COPAM, no mês de junho, alertou o

27

Conselho e a SUPRAM sobre os anseios dos moradores de Capitólio com a expansão do PARNA Canastra,

28

solicitando à SUPRAM que levasse a preocupação do Comitê com a questão, e que isto fosse levado em conta

29

na referida expansão. O Sr. Paulo Henrique de Matos Almeida, da prefeitura de São Roque de Minas,

30

informou que a questão é de regularização, vez que o Parque foi criado em 1972 e ainda não foi totalmente

31

regularizado, vez que ainda falta regularizar mais de 120 mil hectares. Esclareceu também sobre o andamento

32

a questão jurídica desta regularização.A conselheira Ieda Ester de Mendonça apresentou a APAMA Bambuí.

33

Falou também sobre o novo Código Florestal que está sendo discutido no Senado, especialmente na questão

34

da recuperação das APP’s e da necessidade de viabilizar recursos para esta recuperação. O Conselheiro

35

Dirceu de Oliveira Costa teceu considerações sobre a viabilidade econômica das áreas rurais, e foi

36

acompanhado pelo conselheiro Anaximandro Lourenço Azevedo Feres. O Conselheiro Dirceu de Oliveira

37

Costa falou também sobre a importância do trabalho do nosso presidente na atuação do Comitê.O Conselheiro

38

Deivid Lucas de Oliveira informou que está sendo transferido para Belo Horizonte, assumindo o núcleo de

39

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO ALTO SÃO FRANCISCO
ATA DA REUNIÃO 03/2011 REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2011
Recursos Hídricos da FIEMG e agradeceu a todos pelo apoio recebido A conselheira Jacqueline Rodrigues

40

Filgueiras colocou o executivo municipal de Santo Antônio do Monte à disposição do Comitê para

41

desenvolvimento do site do Comitê e do que mais o Comitê necessitar.A Sra. Lenir do Rosário Moreira

42

Oliveira e o Sr. Cláudio Roberto de Andrade, secretário de meio ambiente de Japaraíba teceram suas

43

considerações finais e agradeceram a todos a presença.Sem mais, encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada

44

pelo 1º Secretário, Anaximandro Lourenço Azevedo Feres.

