Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica Afluentes do São Francisco –
CBH – SF1aos doze dias do mês de agosto de dois mil e dez, nas dependências do
Instituto Maria Castro, município de Santo Antônio do Monte – MG. O “Mestre de
Cerimônias” da Instituição de Ensino agradece a presença de todos e convida para a
composição da mesa diretora o Sr. Leonardo Lacerda Camilo, Prefeito Municipal de Santo
Antônio do Monte, a Srª. Jaqueline Rodrigues Filgueiras, Secretária de Meio Ambiente do
Município de Santo Antônio do Monte, a Srª. Nádia Estela Ferreira Mateus, Promotora de
Justiça, o Sr. Carlos Donizetti Borges, Tenente da Polícia Ambiental do Município de
Lagoa da Prata, o Sr. Elias Resende, Secretário de Meio Ambiente do Município de Lagoa
da Prata, o Sr. Lessandro Gabriel da Costa, Presidente do CBH - SF1, o Sr. Dirceu de
Oliveira Costa, Vice presidente do CBH - SF1 e a Srª. Lucivane Lamounier Faria, segunda
Secretária do CBH - SF1. O Sr. Leonardo iniciou o seu pronunciamento cumprimentando
os representantes dos municípios presentes, a posteriori a Mesa Diretora agradecendo a
Drª. Nádia a parceria do Município e o Ministério Público, a Srª Jaqueline o bom
desempenho das atividades de sua secretaria no Município, ao Sr. Borges pelos serviços
prestados e ao Sr Lessandro e demais representantes do CBH – SF1 pelo importante
trabalho direcionado ao meio ambiente. O Sr. Lessandro primeiramente apresentou os
setores presentes destacando a importância destes para o crescimento do Comitê.
Estavam presentes a Policia Militar Ambiental, representantes de várias Prefeituras;
COPASA, IEF, FIEMG, ABES, FONASC, FEAMA, WHITE MARTINS, LAFARGE, ASF,
FEVASF/ESMA. O Sr. Lessandro agradece em público à ASF, representada pelo seu
Presidente, o Sr.Carlos Brasil Guadalupe por promover a manutenção do CBH – SF1,
durante o período de dois mil e quatro a dois mil e nove e a Drª Nádia pelo excelente
trabalho desenvolvido e lhe presta homenagem entregando-lhe uma placa de
agradecimentos. A Drª Nádia agradece ao grupo. O Sr Lessandro apresenta a pauta da
Reunião destacando a oficialização da Associação Peixe Vivo que desenvolve o papel da
Agência de Bacia do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBH – SF),
com a participação de quatro Comitês da Bacia (CBH Pará, CBH Velhas, CBH Três
Marias, CBH – SF1) e justifica ausência de alguns conselheiros. O Sr. Rios, conselheiro,
pede a palavra e comunica que já houve a inclusão, também, do CBH Jequitaí e Pacuí e
que a Agência se tornou referência Federal. Na seqüência o Sr. Lessandro apresentou o
resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo IGS – INSTITUTO DE GOVERNANÇA
SOCIAL – Capacitação e fortalecimento dos comitês de bacia hidrográfica, no período de
17 a 19 de maio de 2010 e solicitou que a Srª Ana Lúcia apresentasse os dados obtidos
onde foi discutido e definido os principais focos da atuação do CBH – SF1. O Sub
Tenente Borges questiona o terceiro item do último tópico apresentado e Sr Lessandro
diz que realmente será necessário a correção deste item. O Sr. Lessandro apresenta o
novo edital do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro, o qual está disponibilizado no
site: http://agbpeixevivo.org.br. O Sr. Rogério, conselheiro, destaca o principal foco do
Programa: CERCAMENTO DE NASCENTE E BACIAS. Sr. Lessandro realiza informes da
última Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBH – SF), a qual
ocorreu em Maceió – AL, ainda no primeiro semestre deste ano. Informou, também, que
houve a troca de conselheiros e que no período de dezoito a vinte de agosto, no
município de São Roque de Minas – MG., para a apresentação dos avanços do atual
Comitê CBH – SF, apresentação da Agência de Bacia Peixe Vivo do CBH – SF e para a
eleição da nova diretoria do CBH – SF e a eleição das Coordenações e secretarias das
quatro regiões fisiográficas. Em relação ao cadastramento dos usuários que está sendo
efetuado nos vinte e nove municípios do CBH – SF1 o Sr. Lessandro informou que os
cadastradores encontraram dificuldades apenas nos municípios de Bom Despacho e
Iguatama, mesmo com a intervenção do Comitê. O trabalho está em fase de organização
de dados para o encerramento do mesmo. A partir dos dados do cadastro realizado inicia-

se as atividades do Plano Diretor dos municípios pertencentes ao CBH – SF1. O Sr
Lessandro agradece pelos anos de doação de tempo e estudos de todos os conselheiros
e diz que foi esta dedicação que permitiu o avanço de vários trabalhos em nossa região
como por exemplo tratamento de esgotos e ETE’s. Aberta a palavra ao público, para
assuntos gerais o Sr. Dirceu, Vice presidente do CBH – SF1 solicitou a palavra e falou a
respeito das dificuldades encontradas para a adequação do Projeto Mãe d’água, enviado
no ano de dois mil e oito para o FHIDRO/IGAM, o qual foi habilitado. O Sr. Lessandro
comenta que realmente é trabalhoso, mas que o órgão disponibiliza realizar o
atendimento para tirar as dúvidas. Nada mais a tratar a reunião foi finalizada. Santo
Antônio do Monte, Minas Gerais, doze de agosto de dois mil e dez. Lucivane Lamounier
Faria.

