ATA DA 02ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
ALTO SÃO FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009.
Aos 22 dias do mês de outubro de 2008, após regular convocação, reuniram-se
na sede da FEAMA em Formiga – MG, os membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Alto São Francisco 1 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 informou sobre o agendamento da próxima reunião dia 03 de
dezembro em Lagoa da Prata e do convite para realização da próxima
reunião na Lafarge – Arcos;
2. Comunicou ainda sobre o X Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas que acontecerá nos dias 10 a 14 de novembro/08 no Rio de
Janeiro. O IGAM está disponibilizando mais uma vaga para ir ao Encontro
juntamente com 02 membros da Diretoria que seriam a Lucivane e
Anaximandro a princípio. O Comitê receberá as inscrições daqueles que
têm interesse e disponibilidade para realizar um sorteio e definir quem vai;
3. A 2ª Secretária comunicou que a ESMA está se colocando à disposição
para realizar o cadastro de uso das águas nos municípios interessados
(necessidades: agendar datas com a ESMA, realizar a divulgação no
município, rádio, carro de som, cartazes, transporte - ida e volta - para 10
pessoas e alimentação para os mesmos no período de permanência no
município e, além disso, disponibilizar duas pessoas para serem treinadas
para dar continuidade as atividades) vez que a partir de agora quem não
tiver o cadastro voluntário do IGAM será autuado, informando ainda que a
campanha de regularização das águas terminará em dezembro de 2008;

4. O Presidente comunicou ainda sobre a necessidade de criação das Câmaras
Técnicas do Comitê, propondo a formação das câmaras técnicas básicas:
Câmara Técnica INSTITUCIONAL LEGAL – CTIL, Câmara Técnica de
OUTORGA

E

COBRANÇA

–

CTOC,

e

Câmara

Técnica

de

PLANEJAMENTO - CTPLAN. Estas câmaras são necessárias para
fortalecer o comitê podendo dar assessoria aos municípios do ASF1, para
levantamento de suas necessidades e, dar inicio as atividades efetivas nos
municípios, buscando um maior envolvimento da comunidade. Cada
Câmara terá representantes de cada segmento dentre os membros do
Comitê. O Presidente leu as minutas das Deliberações do Comitê para a
criação das respectivas Câmaras Técnicas, destacando o caráter amplo de
abrangência da Câmara de Planejamento. As minutas serão encaminhadas
aos membros via e-mail e as sugestões serão aceitas até o dia 17 de
novembro próximo, para que possamos agrupá-las e levar tudo para a
discussão e aprovação na reunião do dia 03 de dezembro.
5. Comunicou sobre o Workshop – Tema: Outorga, que aconteceu em BH no
dia 15/10: Discutiu-se a questão da falha na divulgação pelo Estado da
campanha de regularização de uso das águas;
6. Informações do FHIDRO: O Vice-Presidente informou que os projetos
aprovados na última reunião foram previamente aprovados e estão em
andamento junto ao IGAM
7. Comunicou ainda sobre a proposta do Ministério do Meio Ambiente para a
realização de um seminário no Pólo das Nascentes do São Francisco sobre
as experiências bem sucedidas na gestão ambiental, realizando-se em
parceria com o Comitê, na segunda semana de dezembro.

8. Comunicar sobre a criação da Agência de Bacias Rio das Velhas: Seria
criada uma agência única – Peixe Vivo - no Estado como forma de
aprimorar os trabalhos dos Comitês.
9. Aprovou-se a ata da última reunião
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.

