COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS
AFLUENTES DO ALTO SÃO FRANCISCO
Ata da Reunião 02/2011 Realizada em 17 de Maio de 2011
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Aos 17 dias do mês de maio de 2011, após regular convocação, realizou-se na em Capitólio - MG a reunião
ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco – CBHSF1, com as seguintes deliberações e
discussões:O presidente inicialmente deu boas vindas a todos, convidou para a mesa a Sra. Ana Cristina da
Silveira - Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo, Agradeceu ainda o empenho do Sr. João Leite
Machado, que está sempre presente nas reuniões do Comitê e hoje viabilizou a realização da reunião em
Capitólio. Falou da importância do potencial turístico do Município de Capitólio como parte importante da
Bacia do São Francisco e também é importante para o município estar na Bacia do São Francisco como forma
de inserção nacional, e estar nas duas bacias (rio Grande e rio São Francisco) viabiliza a captação de
recursos.Fez um breve histórico do Comitê, com uma apresentação de slides sobre a história do
Comitê.Agradeceu ao Sr. Hélio, presidente da Câmara Municipal de Capitólio e os demais vereadores pela
presença .Passamos então aos itens de pauta, a saber Avaliação do XVII FÓRUM MINEIRO DE COMITÊS,
realizado em Poços de Caldas em 23 e24/02/2011. Apresentação: Conselheira Ieda Ester de Mendonça
(APAMA – Associação dos Papeleiros e Amigos do Meio Ambiente):A Sra. Ieda falou sobre o evento em
Poços de Caldas, com uma apresentação de slides sobre todo o evento. Falou sobre as palestras ministradas,
inclusive sobre os planos de construção de Usinas Hidrelétricas, que afetarão a bacia do São Francisco,
inclusive do Alto. Falou sobre os trabalhos desenvolvidos e sobre a empresa HidroEx, de Frutal, sobre
educação ambiental, e entregou o material recebido no encontro (livros, apostilas, etc) e entregou uma muda
ao Diretor do Departamento de Meio Ambiente de Capitólio, em nome da APAMA. Finalização do Convênio
de Manutenção do CBHSF1 firmado com a AGB Peixe Vivo: A Sra. Ana Cristina apresentou a AGB Peixe
Vivo, a partir da apresentação da Política Nacional de Recursos Hídricos, falando das competências e
atuações da AGB, da viabilidade de convênios para repasse dos recursos arrecadados e da estreita parceria
com o CBHSF1 e com outros comitês que possuem a Peixe Vivo como entidade equiparada à agência.O
presidente ressaltou a importância da AGB Peixe Vivo na viabilização do trabalho do comitê.Conclusão do
Projeto “Um novo Chico” aprovado pelo FHIDRO e CBHSF1: O presidente informou que iria apresentar um
vídeo sobre o projeto, porém em virtude de problemas com o computador o referido vídeo será apresentado na
próxima reunião. Assuntos Diversos: O presidente informou sobre a morosidade na nomeação dos novos
membros do CBH informando que o ato está aguardando publicação no IGAM. A Sra. Patrícia da EMATER /
Capitólio falou sobre as ações ambientais na cidade, solicitando apoio do Comitê na viabilização das obras da
ETE junto à CODEVASF, momento em que o Presidente da Câmara informou que também está diligenciando
neste sentido.Falou ainda dos impactos negativos em mais de 80 famílias que serão afetadas na expansão do
Parque Nacional da Serra da Canastra.O Sr. João Leite Machado, secretário de Meio Ambiente de Capitólio,
agradeceu a presença de todos e falou sobre os projetos desenvolvidos no município.Os membros do Comitê
junto ao COPAM se comprometeram a levar a preocupação dos moradores com a expansão do PARNA
Canastra junto à URC COPAM São Francisco.O Conselheiro José Bernardino Rios informou que FEAMA foi
contemplada com uma suplência no CERH.Sem mais, encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada pelo 1º
Secretário, Anaximandro Lourenço Azevedo Feres.

