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 Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h30m, reuniram-se os membros da Câmara Consultiva 1 
Regional do Alto São Francisco (CCR Alto SF), no auditório do Normandy Hotel, em Belo Horizonte/MG. 2 
Participaram os seguintes representantes titulares: Heloísa Cristina França Cavallieri – SAAE Itabirito; João 3 
Carlos de Melo – IBRAM; Deivid Lucas de Oliveira – FIEMG; Roberto Carlos Rodrigues da Silva - Prefeitura 4 
Municipal de Três Marias/MG; Jadir Silva de Oliveira – Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado 5 
de Minas Gerais; Adson Roberto Ribeiro – Associação da Bacia do São Pedro; Guilherme da Silva Oliveira – 6 
FAEMG; Altino Rodrigues Neto - Instituto OPARÁ; Astácio Correia Neto – Associação Ambientalista do Alto São 7 
Francisco; José Valter Alves – Associação Comunitária Estiva II; Ronald de Carvalho Guerra – Instituto Guaicuy; 8 
Márcio Tadeu Pedrosa – ABES/MG; Sandra Maria da Silva Andrade – Coordenação Nacional das Comunidades 9 
Quilombolas; Roberto Soares Nogueira – CBH Rio Pará SF2; Adriane Aparecida Rodrigues Guedes – CBH 10 
Entorno da Represa de Três Marias SF4; Renato Junio Constâncio – CBH Rio das Velhas SF5; Antônio 11 
Eustáquio Vieira - CBH Rio Paracatu SF7; Alda Maria Silva de Souza – CBH Afluentes Mineiros do Médio São 12 
Francisco – SF9; Dirceu Colares de Araújo Moreira – CBH Rio Verde Grande SF10. Participaram os seguintes 13 
representantes suplentes: William Bertozzi Dornas - Náutico Três Marias Iate Clube (no exercício da 14 
titularidade); Sirléia Márcia de Oliveira Drumond – Movimento Ecológico São Francisco de Assis; Regina Célia 15 
Greco Santos – Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará; Adelson Toledo de Almeida – 16 
AMMESF (no exercício da titularidade) ; Josias Gomes Ribeiro Filho – Conselho Regional de Engenharia 17 
Arquitetura e Agronomia – CREA/MG; Wilson José da Silva – Prefeitura de Patos de Minas (no exercício da 18 
titularidade); Itair F. Junior – Prefeitura de Tiros/MG; Clarissa Dantas – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 19 
– IGAM (em nome de Marília Carvalho de Melo, no exercício da titularidade); Winston Caetano de Souza – 20 
CBH Rio Paraopeba SF3 (em exercício da titularidade); Edvaldo Campos Matos – CBH Rios Jequitaí e Pacuí SF6 21 
(em exercício da titularidade).  Justificaram ausência: Nelson Cunha Guimarães - COPASA; Silvia Freedman 22 
Ruas Durães – Consórcio e Associação dos Municípios do Lago de Três Marias. Participaram também: Célia 23 
Fróes, Rúbia Mansur, Laura Rainoni Araujo, Diogo de Carvalho Oliveira, Ana Rita Andrade – Agência Peixe 24 
Vivo; Luiza Baggio – Comunicação CBHSF (Tanto Expresso); Maciel Oliveira– CBHSF; João Bastos Neto – 25 
CTIL/CBHSF; Esmeraldo Pereira e Janeir Barbosa – SAAE Pirapora; Athos Souza - IGAM. O coordenador 26 
interino da CCR Alto, Adson Ribeiro, dá boas vindas a todos e inicia a reunião. Constata que o quórum foi 27 
atingido e realiza a leitura dos pontos da pauta: 09h15 – Informes: Reunião DIREC 13/02/2019 – Brasília/DF. 28 
9h30 - Escolha da cidade que irá sediar a Campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico” 2019. 29 
9h50 - Aprovação da Minuta da Ata da reunião realizada em 08/02/2019. 10h00 – Eleição da coordenação da 30 
CCR Alto São Francisco. 10h20 – Apresentação sobre a declaração da situação dos empreendimentos no que 31 
diz respeito à captação em corpos d’água em Minas Gerais. Apresentação: IGAM. 11h – Apresentação sobre 32 
Barragem do Jequitaí. 11h20 – Situação Viveiro Patos de Minas (condicionado à agenda com a SEMAD e IEF). 33 
11h30 – Apresentação sobre o Projeto para nova captação do SAAE Pirapora. Apresentação: SAAE Pirapora. 34 
12h – Intervalo para almoço.  13h30 – Discussão sobre proposta de Deliberação que dispõe sobre o 35 
Regimento Interno do CBHSF. 15h – Discussão sobre proposta de Deliberação que dispõe sobre as Câmaras 36 
Consultivas Regionais – CCRs. 16h30 – Assuntos gerais. 17h - Encerramento. Ainda com a palavra, Adson 37 
Ribeiro comenta alguns temas discutidos na Reunião DIREC em Brasília/DF, como por exemplo, o apoio da 38 
DIREC à CCR Alto SF com relação aos eventos e demandas relacionadas ao desastre em Brumadinho/MG; o 39 
aperfeiçoamento do TDR de mobilização e sensibilização que tem o objetivo de tornar o CBHSF conhecido 40 
pela população da bacia; Agenda de eventos do CBHSF no ano de 2019, Reunião dos Comitês Afluentes 41 
ocorrerá nos dias 21 e 22 de Agosto/2019, Encontro de Pescadores a confirmar parceria com a UFPE, 42 
Campanha “Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico” em 03 de Junho/2019, Seminário de Barragens 15 43 
de Maio/2019 anterior à XXXVI Reunião Plenária do CBHSF em Brasília/DF, Encontro de Prefeitos no dia 11 de 44 
Setembro em Brasília/DF, Encontro dos Ministérios Públicos a confirmar; Status dos projetos contratados; 45 
mais contratação de Planos Municipais de Saneamento Básico; projetos especiais da DIREC, como por 46 
exemplo, o Projeto de lagoas marginais da CEMIG, o Projeto de captação em Pirapora/MG, o Projeto do 47 
Viveiro de Mudas de Patos de Minas/MG, Projeto de cadastro do trecho incremental na bacia do rio São 48 
Francisco e por fim os quatro grandes projetos que cada CCR deve apresentar. Diz que para CCR Alto SF 49 
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existem dois projetos, do Ribeirão Santana da região de Lagoa da Prata/MG e do Ribeirão de Santa Isabel. Em 50 
seguida, Maciel Oliveira esclarece que esses projetos são de uma rubrica da DIREC, um projeto por CCR em 51 
torno de 1,5 milhões de reais. Na sequência, Adson convida o plenário a decidir qual a cidade irá sediar a 52 
Campanha “Eu viro carranca para defender o Velho Chico”. As cidades sugeridas para votação da CCR Alto 53 
foram: São Gonçalo do Abaeté/Três Marias, São Francisco e Brumadinho. Adson Ribeiro abriu para votação e 54 
São Gonçalo do Abaeté venceu por 9 votos contra 6 votos para São Francisco, houveram 2 abstenções. Em 55 
seguida, a ata da reunião do dia 08 de Fevereiro foi aprovada. Na sequência, Adson Ribeiro abre a eleição do 56 
novo coordenador da CCR Alto e pede para que os membros manifestem interesse ou sugiram possíveis 57 
candidatos. João Bastos, representante da CTIL/CBHSF, pede a palavra e comenta como deve ocorrer o 58 
processo de eleição do novo coordenador. Segundo ele, os membros representantes de comitês afluentes 59 
não participam da eleição do coordenador da CCR Alto. Posteriormente, Maciel Oliveira explica que o 60 
coordenador eleito na CCR Alto tem que ser legitimado pelo plenário do CBHSF na próxima Reunião Plenária 61 
que irá ocorrer nos dias 16 e 17 de maio em Brasília/DF. Em seguida, vários membros sugerem que Adson 62 
Ribeiro seja candidato a coordenador. Na sequência, Deivid Oliveira sugere que Adson Ribeiro seja o novo 63 
coordenador da CCR Alto e Altino Rodrigues o novo secretário da câmara consultiva. Posteriormente, Adson 64 
Ribeiro agradece as indicações e explica que devido à distância de sua residência e outros afazeres 65 
profissionais aceitaria prosseguir no cargo de coordenador com a condição de ter um secretário ativo nas 66 
atividades do comitê. Na sequência, João Bastos conduz a votação, pede para que Rúbia Mansur leia os 67 
nomes dos membros autorizados a votar, certifica-se de que não há mais sugestões de candidatos e pergunta 68 
nominalmente o voto de cada membro. Por unanimidade, Adson Ribeiro e Altino Rodrigues são eleitos 69 
coordenador e secretário da CCR Alto SF, respectivamente. Em seguida, Adson Ribeiro e Altino Rodrigues 70 
agradecem a confiança de todos os membros e se colocam à disposição. Na sequência, Deivid Oliveira sugere 71 
inversão de pauta para que as discussões sobre o Regimento Interno sejam feitas naquele momento para que 72 
todos os membros presentes possam participar. Após votação e aceite dos palestrantes, há inversão de pauta 73 
e a Discussão sobre a proposta de Deliberação que dispõe sobre o Regimento Interno do CBHSF é iniciada. Em 74 
seguida, Deivid Oliveira explica como foram feitas as considerações no documento do Regimento Interno, 75 
encaminhado aos membros com a convocação da reunião, e dá sequência a leitura dos pontos sugeridos por 76 
ele, Heloísa França e Adson Ribeiro. Na seção II inciso III, foi colocado em votação sobre o pedido de vistas, 77 
por unanimidade, os membros da CCR Alto acordaram que vistas de processos não necessitam ser apreciadas 78 
e decididas pelo Plenário, que são um direito de qualquer conselheiro. Na Seção III, referente à estrutura 79 
organizacional, a CCR do Alto SF sugere que seja retirado o inciso VI que prevê uma Comissão de Ética 80 
Permanente, e comenta que a figura da comissão de ética é importante, porém, não há necessidade que esta 81 
seja permanente ou uma nova instância do CBHSF. Foi colocado em votação que a comissão de ética deve ser 82 
criada quando houver necessidade ou que as questões de ética sejam analisadas pela DIREC. A primeira 83 
proposição teve 18 votos, a segunda proposição teve 3 votos e ninguém foi a favor da proposta de criação da 84 
comissão de ética permanente. No art. 26 da Seção II, os membros da CCR Alto, por unanimidade, sugerem a 85 
retirada do cargo de vice-presidente de relação institucional, pois o fato da diretoria ter membros pares 86 
dificulta o processo de votação em caso de empate, aumenta as despesas, e atualmente já é prática do CBHSF 87 
indicação de membros do comitê como representantes do CBHSF em eventos de sua região fisiográfica. E 88 
ainda, por unanimidade, sugestão de que as Reuniões Plenárias sejam realizadas nas capitais da bacia devido 89 
à logística dos membros e redução de custos. No art. 35, por unanimidade, a CCR Alto propõe que o texto 90 
referente à consulta prévia à DIREC quanto à convocação, data e local da reunião seja suprimido. E ainda, 91 
sugere a melhora da redação e que a convocação seja enviada à DIREC para conhecimento, e não aprovação. 92 
No art. 49, os membros da CCR Alto propõem que seja alterado o texto e ao invés de membro eleito seja 93 
colocado instituição eleita. Esta votação teve uma abstenção. Além disso, a CCR Alto SF sugere melhora da 94 
redação para observar os casos em que o titular não comparece a reunião mas o suplente exerceu a 95 
titularidade, não prejudicando assim a contagem de frequência do titular. Neste sentido, não cabe excluir o 96 
membro titular, sendo que o mesmo está articulado com seu suplente. No art. 51, por unanimidade, a CCR 97 
Alto sugere que a redação seja melhorada e entende que a autorização da DIREC é válida para as Câmaras 98 
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Técnicas, não para as CCRs. No art. 53, também por unanimidade, a CCR Alto SF sugere que melhorem a 99 
redação e que a CTAI acompanhe o processo eleitoral. Além disso, que o processo de votação possa ser 100 
admitido por procuração uma vez que a eleição é da instituição, sendo assim, o membro que participar do 101 
processo eleitoral como representante da instituição não necessariamente deve ser o membro indicado a 102 
participar como representante durante o mandato. Entretanto, o que não pode ocorrer é uma pessoa levar 103 
diversas procurações como representante de várias instituições. Além disso, houve outros debates para 104 
incluir no Regimento Interno, como por exemplo, a inserção do custeio de membros suplentes nas plenárias, 105 
mesmo quando os titulares estiverem presentes e sugestão de custeio de prefeituras que não possuem 106 
recurso para custear o representante. Em seguida, Adson Ribeiro propõe nova inversão de pauta devido à 107 
viagem dos representantes do SAAE de Pirapora. Com a palavra, Esmeraldo Pereira e Janeir Barbosa iniciam a 108 
apresentação do projeto de captação do SAAE de Pirapora/MG. Esmeraldo Pereira apresenta a situação atual 109 
da captação de água para abastecimento público do município de Pirapora/MG e comenta que a captação 110 
antiga é realizada por gravidade, entretanto, como a lâmina d’água é por volta de 40 cm de altura acabou 111 
comprometendo o sistema de captação devido ao assoreamento do leito do rio. Além disso, Esmeraldo 112 
Pereira explana que o SAAE de Pirapora está com problemas de falta de verba, e assim, viram a oportunidade 113 
de auxílio do CBHSF para aprimoramento do sistema de captação de água bruta e abastecimento da cidade. 114 
Comenta ainda sobre o valor inicial do projeto e explica que houve um aumento no orçamento do projeto 115 
devido à atualização e melhora de algumas especificações, comenta também, que provavelmente o valor final 116 
deverá ser menor devido ai processo de licitação. Na sequência, Janeir Barbosa apresenta os dados técnicos 117 
solicitados pela CCR Alto SF. Os representantes do SAAE de Pirapora/MG garantem que o projeto é 118 
sustentável, que o recurso será bem aplicado e se comprometem a fiscalizar a obra. Na sequência, Márcio 119 
Pedrosa comenta sobre o projeto e parabeniza o trabalho e ressalta sobre a diminuição de perdas do sistema. 120 
Regina Greco comenta que é importante o SAAE começar a pensar em outras fontes de captação, como por 121 
exemplo, captação subterrânea. Na sequência, Ronald Guerra comenta que não concorda com a aprovação 122 
de investimentos do CBHSF em projetos de infraestrutura de autarquias, pois o comitê não tem verba para 123 
suprir toda a demanda correspondente ao saneamento e que esse investimento deveria vir do governo. 124 
Posteriormente, Adson Ribeiro explica que esse projeto já foi aprovado pela DIREC e está sendo apresentado 125 
na CCR Alto para conhecimento. Em seguida, Maciel Oliveira explica que o projeto está dentro do previsto no 126 
PAP, entretanto, concorda com Ronald Guerra e comenta que esse tipo de projeto não pode virar algo 127 
corriqueiro, e sim um exemplo. Parabeniza a atuação do Adson Ribeiro pela participação e repasse dos 128 
ocorridos da Reunião DIREC, além disso, dá os parabéns ao novo coordenador e secretário da CCR Alto. Na 129 
sequência, Adson Ribeiro convida Athos Souza, representante do IGAM, para apresentar sobre o novo 130 
Sistema de Cadastro de Uso e Usuários de Água - SISCAD do IGAM. Athos Souza, contextualiza sobe o 131 
cadastro de uso e usuários, comenta sobre os conceitos do SISCAD e apresenta um passo a passo do 132 
preenchimento dos formulários do sistema. Ao final se coloca à disposição para qualquer dúvida. Na 133 
sequência, Adson Ribeiro agradece a participação e apresentação de Athos Souza. Encaminhamento: solicitar 134 
ao IGAM a divulgação e capacitação do SISCAD à população e prorrogação dos prazos de entrega dos 135 
formulários, pois muitos usuários não estão cientes. Em seguida, Adson convida a comissão da Barragem da 136 
Caatinga, José Valter Alves, Sirléia Drumond, Adelson Toledo e Edvaldo Campos, para breve apresentação 137 
sobre os avanços quanto a Barragem da Caatinga. A comissão apresenta um vídeo para contextualizar a 138 
situação da Barragem da Caatinga, mostrando os problemas e a importância da regularização da barragem 139 
nos períodos de seca. Em seguida, José Valter comenta os avanços dos debates relacionados à Barragem da 140 
Caatinga, como por exemplo, audiência judicial que determinou que o INCRA deve contratar uma empresa 141 
para fazer o laudo técnico de estabilidade da barragem; reunião com a Diretora do IGAM, Marília Melo, surgiu 142 
a sugestão de envolver o Ministério Público no assunto. Ato contínuo, com a palavra, Altino Rodrigues fala 143 
sobre as ações em relação ao Viveiro de Mudas de Patos de Minas. Comenta que após a reunião com o IEF 144 
ficou claro que internamente o IEF não conhece o projeto, a gerência encarregada e o novo diretor do IEF não 145 
sabiam da existência desse termo de parceria e, após reunião, o diretor do IEF se comprometeu a tomar 146 
conhecimento da situação, dar continuidade à parceria com o CBHSF e propôs um termo aditivo. Em seguida, 147 
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Wilson José da Silva comenta sobre o projeto e faz críticas ao trabalho da empresa contratada. Mostra 148 
algumas fotos dos produtos entregues pela empresa e diz que o que foi entregue não condiz com as 149 
especificações do projeto. Na sequência, Célia Fróes comenta que a acusação feita por Wilson José da Silva é 150 
muito grave, que todos os processos de licitação da Agência Peixe Vivo são realizados dentro das normas e 151 
que para ele apresentar uma acusação desse tipo é necessário que sejam apresentadas provas. 152 
Posteriormente, Ronald Guerra comenta que já foi discutido esse assunto em uma reunião passada, sendo 153 
que a Agência Peixe Vivo já havia apurado os fatos, visitou o local do projeto e apresentou fotos, e ainda, 154 
colocou que assuntos como este devem ser formalizados e a CCR do Alto não pode se basear em falas, e sim 155 
em documentos. Após discussão dos membros da câmara sobre a definição das ações referentes a projeto do 156 
Viveiro de Mudas ficou decidido que será feito um encaminhamento após reunião e proposta do IEF sobre o 157 
projeto. Em seguida, Adson Ribeiro abre para discussão sobre proposta de Deliberação que dispõe sobre as 158 
Câmaras Consultivas Regionais. Com a palavra, Rúbia Mansur faz a leitura das considerações enviadas pelos 159 
membros da CCR Alto. Em seguida, expõe sobre a regulamentação do custeio de membros e comenta que 160 
atualmente membros suplentes e titulares são custeados nas CCRs, já nas Reuniões Plenárias do CBHSF o 161 
suplente só será custeado caso o titular não possa comparecer, válido para sociedade civil, alguns membros 162 
do setor da irrigação, agropecuária, pesca, turismo e lazer. Após discussão do assunto, os membros da CCR 163 
Alto colocaram em votação se os membros suplentes deveriam ser custeados nas reuniões plenárias, tiveram 164 
4 votos contra, 10 a favor e uma abstenção. Entretanto, João Carlos de Melo e Rúbia Mansur expõem que o 165 
Tribunal de Conta da União (TCU)e ANA recomendaram que os CBHs diminuíssem os gastos e custos 166 
relacionados às atividades dos comitês, estão solicitando o resultado efetivo desse gasto. Sendo assim, houve 167 
uma nova votação, pois alguns membros mudaram de opinião. O resultado da nova votação foi de 6 votos 168 
contra, 10 a favor e uma abstenção, da proposição de custeio dos suplentes em reuniões plenárias. Na 169 
sequência, Altino pede a palavra para apresentar alguns informes, e propõe apoio do CBHSF na Feira de Pesca 170 
de Felixlândia/MG e no Congresso Mineiro de Municípios. E ainda, sugere que o acompanhamento da FPI 171 
Minas seja feita por alguém da região, um ator local que possa indicar de pontos a serem fiscalizados. Além 172 
disso, Altino Rodrigues propõe que os representantes das Câmaras Técnicas do CBHSF façam um momento 173 
de apresentação de informações discutidas nas CTs para conhecimento dos demais membros sobre os 174 
assuntos discutidos. Na sequência, Rúbia Mansur explica que para esse tipo de apoio, como o que o Altino 175 
elencou, é necessário o preenchimento da ficha anexa à Deliberação Normativa do CBHSF Nº 83/2014, que 176 
disciplina as ações de apoio do CBHSF previstas no Plano de Aplicação Plurianual com recursos da cobrança 177 
pelo uso de recursos hídricos, e que a mesma ainda deve ser aprovada pela DIREC do CBHSF. Diz que irá 178 
encaminhar tal ficha para Altino Rodrigues, para que o mesmo possa formalizar a demanda, para o 179 
encaminhamento de sua execução. Em seguida, Winston Caetano de Souza solicita que o CBH Paraopeba seja 180 
inserido na Câmara de discussões do IGAM sobre o rompimento da barragem da VALE em Brumadinho, pois o 181 
CBH Paraopeba recebe apenas os relatórios de monitoramento do IGAM e seria interessante o presidente do 182 
comitê estar por dentro das ações, atividades e informações da região. Encaminhamento: solicitar ao IGAM 183 
que o CBH Paraopeba seja inserido nas ações, discussões e troca de informações relacionadas ao Rio 184 
Paraopeba e região afetada pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho. Não 185 
havendo mais assuntos a tratar, o coordenador interino da CCR Alto SF, Adson Ribeiro, encerrou a reunião da 186 
qual se lavrou a presente ata. Adson Ribeiro, coordenador interino.  187 


