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ATA DA 06ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 

ALTO SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009. 

 

Aos 17 dias do mês de junho de 2009, após regular convocação, reuniram-se 

no Salão da Crediprata em Lagoa da Prata – MG, os membros do Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco que assinam a lista de presença, sob 

a presidência do Presidente do Comitê, sr. Lessandro Gabriel da Costa, que 

abriu os trabalhos: 

1. O presidente convidou a Sra. Valdete do IGAM para compor a mesa e 

apresentou o ofício PO/PE 0467/2009 da CEMIG endereçado ao Comitê 

sobre a construção de barragem no município de Lagoa da Prata – MG, que 

foi lido pelo 1º secretário; informou ainda (i) que tanto o IGAM quanto o 

BDMG estão com falta de técnicos para analisar os projetos do FHIDRO, 

causando atrasos na liberação dos recursos; (ii) que nos dias 06 e 07 de 

maio reuniu-se em Barreiras com outros membros do Comitê Federal do 

São Francisco, discutindo dentre outros assuntos a criação de uma agência 

única; (iii) que o Comitê recebeu convite da ALMG para reunião de 

articulação com estados sobre revitalização da bacia do São Francisco, 

abrindo a participação de algum membro, passando para os itens da pauta, 

a saber: 

2. Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Projetos: O 

presidente informou que a reunião foi convocada primordialmente para 

aprovação desta Câmara Técnica, pois muitos membros manifestaram 

interesse em participar das Câmaras, convidando os presentes a 

apresentarem suas candidaturas; foi lida pelo 1º secretário a minuta do 

Regimento da Câmara (CTEP), asseverando que a Câmara deliberará sobre 

os projetos no âmbito do Comitê e na busca e gestão dos recursos das ações 
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de educação ambiental. Foram apresentadas as disponibilidades e os 

membros foram escolhidos. A Sra. Neuza falou sobre o trabalho da Câmara 

que será diferenciado, pois será uma Câmara de ação, e que contam com o 

apoio de todos para auxiliar o trabalho. A escolha da Presidência e relatoria 

será feita na próxima reunião, bem como a aprovação do regimento 

completo. 

3. 1ª Reunião dos Grupos das Câmaras Técnicas de Planejamento/CTPLAN, 

Institucional Legal/CTIL e Outorga e Cobrança/CTOC: O presidente 

solicitou que os membros de cada câmara técnica trouxessem para a 

presidência sugestões para o melhor andamento e funcionamento da 

respectiva câmara. A Sra. Valdete falou que será marcada uma capacitação 

das câmaras técnicas. As câmaras reuniram-se e apresentaram propostas, 

dentre elas a da CTIL que é de convocar as reuniões das Câmaras sempre 

30 minutos antes da reunião Plenária, para que as câmaras possam reunir-

se. A CTOC apresentou reivindicação para o treinamento dos membros 

preferencialmente antes da próxima reunião, reivindicou também a 

indicação do membro do IGAM que estará presente na Câmara, e também 

informações sobre a criação das agências. O presidente diligenciará a 

respeito junto ao IGAM. A CTPLAN informou que precisará do Plano 

Diretor e de treinamento para trabalhar, especialmente do Plano Diretor. O 

presidente esclareceu algumas questões relativas à função do Plano Diretor, 

que realmente será o instrumento do Planejamento do Comitê. 

4.  Avaliação do Plano Diretor: O presidente informou que o Plano Diretor da 

nossa Bacia está sendo reavaliado, pois está bem encaminhado junto ao 

IGAM. A Sra. Valdete (IGAM) esclareceu que está sendo aprovado um 

projeto para elaboração do Plano Diretor, que num primeiro momento 

extrapolou os valores previstos pelo FHIDRO para sua elaboração, e que 
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em virtude disto está sendo revisto o projeto para ser aprovado pelo 

FHIDRO. 

5. O presidente leu a composição das câmaras técnicas, elucidando que 

qualquer pessoa pode participar das câmaras técnicas, mas somente os 

membros efetivos do comitê poderão votar quando os assuntos forem 

enviados ao Plenário. 

6. Assuntos Gerais: O Sr. Neto informou que a licitação da ETE de Lagoa da 

Prata está publicada, no valo de 19 milhões, e solicitou que os membros o 

CBH verificassem as licenças da obra junto ao COPAM – ASF. O 

Presidente falou que a SUPRAM está enfrentando sérios problemas com o 

atendimento aos empreendedores inviabilizando em alguns casos a 

atividade de pequenos produtores, já tendo feito cobrança neste sentido na 

reunião do COPAM e a saída apresentada ficou pior ainda, informando 

também que reiterará a cobrança amanhã na reunião do COPAM. O Sr. 

Dario Paulinelli informou que a ETE de LUZ começa as obras em 80 dias. 

O presidente solicitou que as entidades enviassem ofício ao CBH 

informando os representantes nas respectivas câmaras técnicas. O 

presidente informou que está faltando a publicação do contrato para iniciar 

o cadastro. O presidente falou que recebeu o convite do município da Serra 

da Saudade como sede da próxima reunião no dia 05 de agosto, foi 

oferecida também a sede da UNIPAC Bom Despacho. 

Finalizadas as discussões e trabalhos, eu, Anaximandro Lourenço Azevedo 

Feres, 1º Secretário do Comitê, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada 

pelos membros presentes na reunião subsequente. 


