
  
 
 
 
 

 

1 

 

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO ALTO SÃO 
FRANCISCO - CCR ALTO SF 

ATA DA REUNIÃO DA CCR ALTO SF 
BELO HORIZONTE/MG, 08 DE AGOSTO DE 2017  

Aos 08 dias do mês de agosto de 2017, às 10h00, reuniram-se os membros da Câmara Consultiva Regional do 1 
Alto São Francisco (CCR Alto SF), no auditório do Hotel Normandy, em Belo Horizonte/MG. Participaram os 2 
seguintes representantes titulares: Nelson Cunha Guimarães - COPASA; Heloísa Cristina França Cavallieri - 3 
SAAE Itabirito; João Carlos de Melo – IBRAM; Sílvia Freedman Ruas Durães - COMLAGO; Deivid Lucas de 4 
Oliveira – FIEMG; Adson Roberto Ribeiro - Associação da Bacia do São Pedro; Renato Junio Constâncio - CEMIG; 5 
Altino Rodrigues Neto - Instituto OPARÁ; Ricardo Costa de Oliveira – Associação Ambientalista do Alto São 6 
Francisco – ASF; Ronald de Carvalho Guerra - Instituto Guaicuy; Márcio Tadeu Pedrosa – Associação Brasileira 7 
de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES; Sandra Maria da Silva Andrade - Coordenação Nacional das 8 
Comunidades Quilombolas – CONAQ; Lessandro Gabriel da Costa – Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata; 9 
Roberto Soares Nogueira - CBH do Rio Pará - SF2, Adriane Rodrigues - CBH Entorno da Represa de Três Marias - 10 
SF4; Terezinha Lopes Santana - CBH Urucuia SF8; William César Ireno - CBH dos Rios Jequitaí e Pacuí- SF6. 11 
Participaram os seguintes representantes suplentes: Astácio Correia Neto – Serviço de Abastecimento de 12 
Água e Esgoto de Lagoa da Prata – SAAE Lagoa da Prata; William Bertozzi Dornas - Náutico Clube Três Marias 13 
(no exercício da titularidade); Denes Martins Costa Lott – SINDIEXTRA; Adelson Toledo de Almeida - AMMESF; 14 
Sirléia Márcia de Oliveira Drumond - Movimento Ecológico São Francisco de Assis; Regina Célia Greco dos 15 
Santos - Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará (no exercício da titularidade); Itair Fernandes 16 
de Oliveira Júnior – Prefeitura Municipal de Tiros (no exercício da titularidade); Heitor Soares Moreira - 17 
SEMAD/MG (no exercício da titularidade); João Eustáquio Beraldo Teixeira – CBH Rio Paraopeba (no exercício 18 
da titularidade). Justificaram ausência: Jadir Silva de Oliveira - Associação das Indústrias Sucroenergéticas do 19 
Estado de Minas Gerais; Vilma Martins Veloso - Federação dos pescadores artesanais e aquicultores de Minas 20 
Gerais; Ana Paula Bicalho de Melo - FAEMG; Dayse Maria Aparecida da Fonseca - Associação Comunitária dos 21 
Apicultores de Engenheiro Navarro; Josias Gomes Ribeiro Filho - CREA/MG; Anália Aparecida da Silva – Tuxá-22 
Pirapora; Julio César Ayala - CBH Urucuia SF8; Marcos Sebastião Veloso – CBH Afluentes Mineiros do Médio São 23 
Francisco – SF9; Wilson José da Silva – Prefeitura Municipal de Patos de Minas; Guilherme da Silva Oliveira - 24 
CBH Rio Paraopeba. Participaram também: Ana Cristina da Silveira, Célia Fróes, Clara Rocha, Bárbara Dias 25 
Santos, Thiago Campos, Isabelle Oliveira, Alberto Simon e Rúbia Mansur - Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio, 26 
Comunicação CBHSF (Tanto Expresso); Felipe Silva Marcondes – IGAM; Renato Barbosa de Almeida e Ana Rosa 27 
Domingues – Produção Áudio Visual “Pedro e o Velho Chico”. A coordenadora da CCR Alto SF, Sra. Sílvia 28 
Freedman, dá boas vindas a todos e inicia a reunião às 10h.  Constata o quórum e realiza a leitura dos pontos 29 
da pauta: 9h – Credenciamento. 9h15 - Abertura e verificação de quórum. 9h20 - Apresentação do curta 30 
metragem “Pedro e o Velho Chico”. 9h40 - Informes: XX Plenária Extraordinária do CBHSF; Campanha em 31 
Defesa do Velho Chico; Grupos de Trabalho - Projeto Legado e Operação de Reservatórios; PMSB. 10h - 32 
Aprovação das atas das reuniões da CCR Alto SF: Januária dia 09/03/2017 e Pirapora dia 02/06/2017. 10h10 - 33 
Apresentações: Expedição “Velhas que te quero vivo” - Ronald Guerra; Campanha “Eu viro Carranca Para 34 
Defender o Velho Chico” - Sirléia Drumond. 10h50 - Nova metodologia de cobrança para a Bacia Hidrográfica 35 
do Rio São Francisco. Apresentação: Agência Peixe Vivo. 11h30 - Situação dos projetos da região do Alto SF. 36 
Apresentação: Agência Peixe Vivo. 12h30 - Intervalo para almoço. 14h - Apresentação de proposta de projeto - 37 
José Valter Alves. 14h20 - Continuidade das atividades do Planejamento Estratégico da CCR Alto SF por eixo 38 
temático. 16h30 - Apresentação das atividades a serem realizadas pelos grupos temáticos. 17h – 39 
Encerramento. Na sequência, Silvia Freedman justifica seu atraso, por motivos de problemas com seu veículo a 40 
caminho da reunião e convida para compor mesa o secretário do CBHSF, Lessandro Gabriel da Costa. Ainda 41 
com a palavra, fala que a Campanha em Defesa do Velho Chico, realizada no dia três de junho de 2017 em 42 
Pirapora foi um sucesso e agradece a Sirléia Drummond, mobilizadora do evento. Informa ainda sobre a 43 
continuidade das atividades do Planejamento Estratégico da CCR Alto SF por eixo temático. Fala que foi 44 
realizado um encaminhamento em relação ao grupo que trata do eixo de educação ambiental e o da qualidade 45 
de água e saneamento, juntamente com a Agência Peixe Vivo, diante do que já havia sido feito pelos grupos de 46 
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cada eixo. Informa sobre a assinatura dos termos de responsabilidade com AMESF e com as prefeituras de São 47 
Romão, Ponto Chique, Matias Cardoso e Jaíba para a execução dos Planos Municipais de Saneamento básico – 48 
PMSB. Relata ainda sobre a assinatura do termo de cooperação celebrada entre, o Instituto Estadual de 49 
Florestas – IEF, prefeitura de Patos de Minas,  Agência Peixe Vivo e  CBH do rio São Francisco com objetivo de 50 
revitalização e produção de mudas, com 491 espécies típicas do cerrado. Fala também sobre a parceria que 51 
está sendo realizada junto à empresa Cemil e o viveiro, para que os cooperados possam realizar o plantio das 52 
mudas de espécies do cerrado que estão sendo produzidas para reflorestar suas propriedades. Parabeniza e 53 
agradece a todos os membros da CCR Alto pelo trabalho que vem sendo desenvolvendo junto ao Comitê. Com 54 
a palavra, o secretário Lessandro Gabriel cumprimenta a todos e fala da relevância da presença da CCR Alto na 55 
ação realizada pela Fiscalização Preventiva Integralizada – FPI - na cidade de Januária, em defesa do São 56 
Francisco. Para Lessandro Gabriel foi um grande ganho para o estado de Minas Gerais, pois haviam problemas 57 
de fiscalização, uma vez que os órgãos possuem dificuldade de atuar de maneira isolada, e com a operação, as 58 
ações de educação, prevenção e conscientização foram mais efetivas. Diz ainda que há muito que avançar, 59 
principalmente na valorização dos servidores e aumento do contingente operacional dos órgãos ambientais. 60 
Parabeniza os envolvidos pelo sucesso da operação. Na sequência explana sobre os projetos desenvolvidos no 61 
Alto São Francisco, como o que ocorre na cidade de São Sebastião do Oeste,  nascentes do Rio Pará, projeto 62 
hidroambiental em Uruana de Minas (que está na sua segunda etapa) e o projeto de revitalização do córrego 63 
Confusão em São Gotardo. Lembra ainda da relevância da próxima plenária do comitê que irá ocorrer no dia 28 64 
de Agosto de 2017 e reforça o convite a todos os presentes. Em seguida, a coordenadora da CCR Alto convida a 65 
todos para a exibição do curta metragem “Pedro e o Velho Chico”. Após a projeção do curta metragem, Silvia 66 
Freedman convida Renato Gaia, produtor do curta, para falar sobre a produção do vídeo. Renato Gaia fala que 67 
o curta foi inspirado no livro de Evelyn Zajdenwerg, com a inserção de um importante personagem que é o Seu 68 
Chico. Diz que dedica o filme ao artista mineiro Adilson Maghá, que interpretou o Seu Chico, que  faleceu em 69 
dezembro de 2016. Renato Gaia informa ainda que o filme foi produzido pela lei Municipal de Incentivo a 70 
Cultura de Belo Horizonte em parceria com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Fala das ações 71 
para a circulação do filme, com o objetivo de levá-lo por toda a extensão da bacia, com projeção e oficinas. Diz 72 
que tem uma proposta de projeto de criação de uma web série com seis capítulos. Agradece o apoio do CBHSF 73 
e espera que o filme contribua de forma significativa para as questões do rio. Em seguida Regina Greco informa 74 
que em plenária realizada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará, alguns prefeitos da região quiseram 75 
saber a respeito da abertura da nova carteira de projetos. Silvia Freedman explica que os projetos da segunda e 76 
terceira família iriam retornar aos proponentes com a explicação sobre o motivo pelo qual não foram 77 
contemplados. Em reunião a ser realizada pela DIREC será definida nova etapa para recebimentos de novos 78 
projetos. Dando continuidade a pauta Silvia Freedman, coloca as atas das reuniões da CCR Alto SF: Januária - 79 
09/03/2017 e Pirapora- 02/06/2017 em discussão para aprovação. Lembra que não houve quórum em ambas 80 
as reuniões. Abstenções: Regina Grego, Denes Martins Costa Lott, Adson Roberto Ribeiro, pois não estavam 81 
presentes nas duas reuniões; Roberto Soares Nogueira e João Carlos de Melo – abstenção para a ata da 82 
reunião de Pirapora. O membro Ronald Guerra se abstém das duas atas e justifica a ausência da citação em ata 83 
do envio do e-mail na véspera da reunião de Januária, onde o mesmo justifica sua ausência por dois motivos; 84 
um seria a questão da logística, que segundo Ronald Guerra foi oferecido a ele ida/volta de ônibus ou carro e 85 
para outros membros foi disponibilizados passagens aéreas. A outra justificativa está relacionado a eleição para 86 
coordenação do CCR Alto, discorda da maneira como o processo foi conduzido e diz que está instaurada uma 87 
crise institucional. Diz que na ata de Januária não consta sua justifica, entendendo como omissão por parte da 88 
coordenação da CCR do Alto e da Agência Peixe Vivo, uma vez que o e-mail foi encaminhado à mesma. Levanta 89 
alguns questionamentos em relação a moção da CCR do Alto a respeito do processo eleitoral, sendo que não 90 
houve retorno sobre a situação. Segundo Ronald Guerra, a eleição não atendeu as demandas dos envolvidos e 91 
a crise permanece, com tensões entre os membros. Solicita que conste na ata de Pirapora a justificativa pela 92 
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sua ausência, devido o evento que ocorreu no CBH rio das Velhas, do qual também é membro. Ato contínuo, 93 
Sirléia Drumond informa que assumiu a secretaria da CCR, mas que por incompatibilidade de ideias com a 94 
coordenação, entregou o cargo. Com a palavra, Heloisa França solicita retificação na ata de Januária, com a 95 
inclusão da justificativa da ausência de Márcio Tadeu Pedrosa e acrescentar na ata os nomes dos 96 
coordenadores dos eixos dos grupos do planejamento de ações 2017 da CCR do Alto São Francisco. Atas 97 
aprovadas com retificações. Na sequência, Silvia Freedman convida a todos para assistirem a apresentação do 98 
vídeo, “Rio das Velhas te Quero Vivo”. Ronald Guerra informa que a expedição percorreu vários municípios no 99 
alto rio das velhas, no período de oito dias, sendo esse vídeo  o registro da expedição. Reforça a importância da 100 
mobilização social e revitalização do Rio das Velhas. Na sequência, Nelson Cunha, fala da parceria entre o CBH 101 
rio das Velhas e a Companhia de Abastecimento e Saneamento de Minas Gerais – COPASA, no âmbito do 102 
projeto REVITALIZA, que possui o objetivo de ações como a implantação de estações de tratamento de esgoto 103 
ao longo da bacia. Reafirma o compromisso da COPASA com o rio e convida a todos para a próxima plenária do 104 
CBH rio das Velhas que irá ocorrer dia vinte e nove de agosto de 2017. Renato Junio Constâncio aproveita a 105 
oportunidade para falar sobre a situação dos reservatórios na bacia do rio das Velhas, que se assemelha a 106 
situação do rio São Francisco. Relata que a situação é grave e que os reservatórios é que estão garantindo a 107 
vazão de Bela Fama, onde há captação a fio d’agua no rio das Velhas. Com a palavra, Lessandro Gabriel fala 108 
sobre a relação do rio das Velhas e rio São Francisco, sendo o primeiro um dos principais afluentes do Velho 109 
Chico. Parabeniza a produção da expedição e pede que o CBH rio das Velhas fortaleça mais a sua ligação com o 110 
rio São Francisco. Ainda com a palavra, afirma que deve haver mais união dentro do comitê do rio São 111 
Francisco e respeito pela Agência Peixe Vivo, que trabalha com transparência e compromisso, em prol do rio. 112 
Em seguida, a coordenadora da CCR Alto, convida Sirléia Drummond para apresentar as ações realizadas em 113 
Pirapora nos dias dois e três de junho, em comemoração ao Dia Nacional em Defesa do rio São Francisco. A 114 
campanha “Eu viro carranca pra defender o Velho Chico” contou com várias ações com o objetivo de lembrar a 115 
população de que o rio precisa de cuidados. Sirléia Drumond reafirma a importância do trabalho de 116 
mobilização e sensibilização dos ribeirinhos. Com a palavra, Adelson Toledo convida a todos para a 117 
apresentação do projeto de reativação da hidrovia do São Francisco, que irá ocorrer no dia dezenove de 118 
setembro, em Belo Horizonte. Silvia Freedman convida Alberto Simon Schvartzman, diretor técnico da Agência 119 
Peixe Vivo, para apresentar a atualização da metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos, que terá 120 
como eixos norteadores: possibilitar medir as vazões realmente utilizadas; estabelecer coeficientes de boas 121 
práticas e a cobrança do lançamento de efluentes pela vazão ficará indisponível no curso de água e a 122 
atualização dos preços públicos unitários (PPU) em 20% (vinte por cento). Após a apresentação, Adson Ribeiro 123 
fala sobre o impacto que o segmento irrigação terá com essa nova metodologia de cobrança. Relata que haverá 124 
um alto custo sob a produção, onde os produtores serão penalizados. Após debates e esclarecimentos Alberto 125 
Simon retoma a palavra para a apresentação dos projetos concluídos e/ou em andamento de acordo com a 126 
demanda da CCR do alto São Francisco.  Projetos Hidroambientais concluídos: Rio Jatobá município de 127 
Buritizeiro, Córrego da Onça em Pirapora; Rio das Pedras no município de Guaraciama; Ribeirão Canabrava em 128 
Pompéu; Entorno do Lago de Três Marias em Morada Nova de Minas; Ribeirão São Pedro em Paracatu; 129 
Ribeirão Santana e Rio Jacaré no município de Lagoa da Prata; Rio Bananeiras em Conselheiro Lafaiete; Rio 130 
Guavinipan na cidade de Bocaiúva; Rio Itapecerica em Divinópolis; Ribeirão Extrema Grande em Felixlândia; 131 
Córrego Pasto dos Bois na cidade de Uruana de Minas e Rio Pardo na Chapada Gaúcha. Projetos 132 
Hidroambientais em andamento: Córrego Confusão em São Gotardo; Córrego Pasto dos Bois na cidade de 133 
Uruana de Minas (2ª etapa) e Ribeirão São Pedro em São Sebastião do Oeste. Planos municipais de 134 
saneamento básico (PMSB) concluídos nos municípios; Abaeté, Bom Despacho, Lagoa da Prata, Moema, 135 
Papagaios e Pompéu. Os municípios de Felixlândia, Piedade dos Gerais, Piracema, São José da Lapa, Serra da 136 
Saudade e Jaíba, estão com os PMSB em andamento. Os projetos especiais aprovados dentro da CCR Alto 137 
foram a estruturação e operação do viveiro de mudas florestais do IEF - Patos de Minas e o sistema de previsão 138 
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hidrológica e hidrodinâmica como suporte a decisão operativa da UHE Três Marias, para manutenção e 139 
restabelecimento das Lagoas Marginais no trecho mineiro da bacia hidrográfica do rio São Francisco. Para este 140 
projeto, afirma que serão três etapas, sendo a primeira a cargo da Agência, onde o Termo de referência está 141 
sendo finalizado, as outras duas serão idealizadas pela Cemig/ANEEL em parceria com universidades para a 142 
realização de estudos de integridade ecológica das lagoas marginais. Silvia Freedman informa ainda que o 143 
membro Wilson José da Silva agradece pela parceria no projeto do viveiro de mudas florestais do IEF em Patos 144 
de Minas e informa que por motivos de incompatibilidade de agenda não pode comparecer a reunião, 145 
solicitando que sua justificativa conste em ata. Ato contínuo, Silvia Freedman fala sobre o planejamento 146 
estratégico da CCR Alto e propõe aos grupos de planejamento de ações, de acordo com cada eixo, que se 147 
reúnam até a plenária que irá ocorrer nos dias seis e sete de dezembro em Paulo Afonso/BA, para 148 
apresentarem o que foi produzido até o momento. Informa que haverá uma reunião da CCR Alto no mês de 149 
novembro para alinhar as propostas que serão apresentadas por cada grupo. Aproveita a oportunidade para 150 
convidar a todos a participarem de uma audiência pública a favor da revitalização e da produção de água do rio 151 
São Francisco, em Brasília, com o apoio da Câmara dos Deputados e a Comissão de Meio Ambiente e Recursos 152 
Hídricos, solicitando que os membros se articularem politicamente para assim fortalecerem a questão hídrica 153 
junto ao governo. Em seguida, Ronald Guerra sugere que os resultados dos grupos de trabalho sejam 154 
compartilhados entre todos os membros da CCR Alto. Na sequência, Itair Junior sugere que seja enviada a 155 
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba – AMAPAR, um ofício solicitando que os 156 
municípios disponibilizem funcionários para aprenderem sobre o viveiro de mudas, sendo multiplicadores do 157 
conhecimento no retorno ao município. Não havendo mais assuntos a tratar, a coordenadora da CCR Alto SF, 158 
Sílvia Freedman, encerrou a reunião da qual se lavrou a presente ata. ATA DE REUNIÃO APROVADA em 15 de 159 
março de 2018 160 


