Ata da Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São
Francisco – CBHSF1. Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e dez, nas
dependências do..CENTRO ECOLÓGICO DOCE VIDA, município de Moema, Minas
Gerais, o Presidente do Comitê Senhor Lessandro Gabriel da Costa cumprimentou os
presentes, justificou a falta do Secretário Senhor Anaximandro Lourenço Azevedo Feres e
de seu Suplente Senhor Teodoro José Eustáquio de Oliveira que estariam numa
Audiência Pública, e pediu-me para lavrar a presente Ata. Justificou também a falta do
senhor Cícero Mateus Filho por estar viajando, da Srta Yustane Larissa Veiga Lopes por
motivo de convocação extraordinária para reunião com seu supervisor, da Senhora
Lucivane.Lamounier Faria, do Sr. Geovani Paim Soares e Ieda Ester de Mendonça por
estarem participando de audiências . Leu o e-mail recebido do Senhor Geraldo J dos
Santos –Presidente do COMITÊ FEDERAL DO SÃO FRANCISCO, eleito na plenária de
São Roque de Minas , em Agosto/2010, onde o mesmo agradece o convite prometendo
estar presente numa próxima reunião do Comitê do Alto São Francisco. A seguir
convidou o Prefeito de Moema, Senhor Marcelo Ferreira Mesquita para fazer suas
considerações. Este agradeceu a participação e desejou a todos uma reunião proveitosa.
Dando continuidade o Senhor Lessandro levou ao conhecimento dos Conselheiros os
Convites recebidos: Audiência Pública em Iguatama, da XV reunião do Fórum Mineiro
Comitês que será realizada em Frutal e da Oficina Regional de Revisão do Plano
Nacional de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco, evento que acontecerá em
Belo Horizonte, informando aos interessados em participar para entrar em contato com o
Comitê para maiores informações. Parabenizou o Senhor Marcelo Drummond da UNIPAC
e o Senhor José Bernardino Rios Júnior da FEAMA .por assumirem a Secretaria do
Comitê do Rio Pará recentemente Na sequencia convidou o senhor Robson Santos da
Gerência de Planos Diretores de Recursos Hídricos do IGAM, Instituto Mineiro das Águas,
que explicou muito bem, sobre a Legislação, o Objetivo e principalmente, o mínimo que
deve ser obedecido, assim como a importância do Plano Diretor. O Senhor Lessandro
passou a palavra para a Senhora Dagmar Giordani Gontijo que fez a apresentação do
Projeto Rio Indaiá – Serra da Saudade, aprovado pelo FHIDRO e está sendo executado
com sucesso. Dagmar disse que a aprovação dos Projetos depende do diagnóstico e não
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Superintendência Regional de Ensino salientou os benefícios do plantio e disse que as
escolas estão sendo incentivadas a participar de mutirões e que a doação de mudas é
muito bem vinda. Retomando a palavra o Senhor Lessandro fala sobre o processo
eleitoral. Leu o Edital de Convocação, explicou os requisitos exigidos para disputar a vaga

de Conselheiro para compor as representações dos seguintes segmentos do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco:8 vagas para Titulares e 8 vagas para Suplentes
de Representantes do Poder Público Estadual;8 vagas para Titulares e 8 vagas para
Suplentes de Representantes do Poder Público Municipal;8 vagas para Titulares e 8
vagas para Suplentes de Representantes de Usuários de recursos hídricos da Bacia
Hidrográfica do Alto Rio São Francisco;8 vagas para Titulares e 8 vagas para Suplentes
de Representantes de Entidades da Sociedade Civil ligadas aos recursos naturais, com
sede ou representação na Bacia Hidrográfica do Alto Rio São Francisco.Foi apresentado
os nomes para compor a comissão eleitora, ficando composta pelos seguintes membros:
como representante do poder público estadual Sra. Valdete de Souza Mattos,
representante do poder público municipal Sr. Sidney Antônio Guimarães e Silva,
representante dos usuários Sr. Astácio Correia Neto, representante da sociedade civil
Sra. Lucivane Lamounier Faria.O calendário foi definido aguardando publicação. Sr.
Lessandro afirmou que o Comitê está à disposição para qualquer esclarecimento,
agradeceu a participação finalizando os trabalhos. Moema, Minas Gerais, quinze de
setembro de dois mil e dez. Ana Lúcia Ferreira da Costa Silva.

