
Ata da 1ª  Reunião do ano de 2010 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto 
São Francisco – CBHSF1  - 
 
Aos vinte e quatro de março do ano de dois mil e dez, após regular 
convocação, reuniram-se às quatorze horas, na sede da FEAMA – Fundação 
Educacional, Assistencial e de Proteção ao Meio Ambiente, em Formiga-MG, 
os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco que 
assinam a lista de presença, sob a direção  do Sr. Dirceu de Oliveira Costa-
Vice –Presidente  que abriu os trabalhos. 
O Sr. Dirceu inicialmente deu as boas vindas a todos, e justificou a ausência do 
Sr. Lessandro Gabriel da Costa, Presidente do Comitê, visto que o mesmo 
estava na mesma data em Belo Horizonte participando da reunião na Cidade 
Administrativa para assinatura do Convênio FHIDRO de apoio aos comitês de 
bacia. Justificou a ausência da Sra. Lucivane Lamounier. Foi justificada a 
ausência do conselheiro Rios ( FEAMA )  pois o mesmo estava em Brasília, 
recebendo homenagem por seus trabalhos. 
Passamos então aos itens de pauta, a saber: 
 -Divulgação do Processo Eleitoral para renovação dos membros do CBHSF 
São Francisco: A Sra Viviani Pineli Alves, representante da AGÊNCIA 
NACIONAL DE ÁGUAS – ANA, explicou a todos sobre o processo eleitoral do 
CBHSF, e solicitou o empenho de todos para que fosse alcançado o maior 
número de representantes possível da região. Fez a distribuição dos 
formulários para inscrição no processo eleitoral, repassando para a secretária 
do CBHSF1 Sra. Alice do Carmo Oliveira, para informações e repasse aos 
interessados. 
-Palestra sobre Resíduos Sólidos Urbanos nos municípios da bacia do Alto São 
Francisco: Foi apresentada pela Srta. Érica Maruzi do Monte Pereira, da MYR 
– Projetos Sustentáveis que fez um convênio com a FEAM –Fundação 
Estadual de Meio Ambiente. Ela fez todo o detalhamento do processo 
explicando sobre o  projeto do consórcio entre os municípios sobre os resíduos 
sólidos. 
-Fase atual cadastramento usuários da bacia: Não foi informada a quantidade 
visto que o Sr. Lessandro é que estava de posse desta informação. 
-Assuntos diversos: O Sr. Neto, informou que a Associação Ambientalista do 
Alto São Francisco, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Lagoa 
da Prata e Secretaria de Assistência Social, realizará um evento no dia vinte e 
cinco de março de dois mil e dez  com distribuição de 1.200 mudas nativas, 
frutíferas e de arborização urbana, no Bairro Clara Luciano, em comemoração 
a Semana Mundial da Água. 
Sem mais, encerrou-se a reunião, cuja ata foi lavrada pelo 1º secretário: 
Anaximandro Lourenço Azevedo Feres. 
 


