
ATA DA 01ª REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO SÃO 

FRANCISCO 1 – BIÊNIO 2008/2009. 

 

Aos 28 dias do mês de julho 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. 

Lessandro - Presidente: O presidente falou sobre encontro em Belo Horizonte do fórum dos 

comitês. Falou ainda da dificuldade de marcarmos as reuniões do comitê neste período em virtude 

de inúmeras pessoas estarem de férias e também em virtude das eleições de outubro. Pediu para que 

na próxima reunião fossem apresentados os projetos que contam com o apoio do Comitê. Devemos 

ainda montar o plano diretor da Bacia para direcionar a aplicação dos recursos que serão 

disponibilizados para a Bacia após a cobrança pelo uso das águas. Estamos atrasados em 

aproximadamente 01 ano em virtude das mudanças ocorridas no IGAM. Devemos capacitar pessoas 

para elaborar os projetos para apresentação via FHIDRO. Caroline (FEAMA): Falou sobre o curso 

para apresentação de projetos no FHIDRO e das diretrizes e requisitos para a elaboração do projeto. 

O presidente falou sobre a pauta da reunião de hoje, especialmente sobre o plano diretor do Comitê. 

Devemos ainda montar as câmaras técnicas do comitê. Caroline (FEAMA) informou que existe um 

calendário dos Cursos a serem ministrados pelo FHIDRO, e o presidente ficou de passar a todos por 

e-mail. 

Dirceu de Oliveira Costa - Vice-presidente: Apresentou o projeto “Mãe D’água” de recuperação da 

Bacia do Ribeirão dos Patos, que visa desenvolver atividades de educação, mobilização e 

envolvimentos da comunidades, regularizando a situação de todos aqueles que estiverem na área de 

execução do projeto junto ao IGAM, bem como para preservar e recuperar nascentes e demais áreas 

de APP ao longo da bacia, dentre outros, tendo recebido algumas sugestões e questionamentos por 

parte dos demais membros do Comitê. 

Lucivane Lamounier – 2ª Secretária: Apresentou projeto sobre as nascentes e lagoas marginais e 

sazonais do município de Iguatama intitulado “Identificação e avaliação dos aspectos de 

conservação e de nascentes e lagoas marginais no município de Iguatama – MG”, e do projeto de 

imlantação de um Centro de Triagem de Animais Silvestres – CETAS junto à Faculdade de 

Iguatama, também recebendo questionamentos e sugestões dos demais membros do Comitê. 

Lessandro Gabriel – Presidente: Apresentou o projeto da Associação Ambientalista do Alto São 

Francisco sobre o “Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto 

São Francisco”. 



O Comitê decidiu aprovar todos os projetos apresentados, anuindo com sua eventual contemplação 

com Recursos do FHIDRO, autorizando o sr. Presidente a emitir cartas de anuência para os 

mesmos. 

Decidiu-se ainda que os membros apresentarão sua alocação nas Câmaras Técnicas do Comitê, a 

partir de uma listagem das Câmaras. 

Noticiou que o Comitê está recebendo apoio técnico do IGAM, além daquele apoio já 

experimentado pela White Martins e Louys Dreifus Commodities. 

Convocadas as próximas reuniões para os dias 22 de outubro e 03 de dezembro, às 14 horas, 

com ciência de todos os presentes. 

Finalizadas as discussões e trabalhos, eu, Anaximandro Lourenço Azevedo Feres, 1º Secretário do 

Comitê, lavrei a presente ata, que será submetida à aprovação dos demais membros na próxima 

reunião do Comitê. 


