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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO ALTO 

SÃO FRANCISCO - CCR ALTO SF 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCR ALTO SF 

Videoconferência, 18 DE AGOSTO DE 2020 

Aos 18 dias do mês de agosto de 2020, às 09h00, reuniram-se os membros da Câmara Consultiva Regional do 1 
Alto São Francisco (CCR Alto SF), por meio de videoconferência via Google Meet. Participaram os seguintes 2 
representantes titulares: Nelson Cunha Guimarães – COPASA; Heloísa Cristina França Cavallieri Pedrosa – 3 
SAAE Itabirito; João Carlos de Melo – IBRAM; Deivid Lucas de Oliveira – FIEMG; Jadir Silva de Oliveira – 4 
Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais; Adson Roberto Ribeiro – Associação 5 
da Bacia do São Pedro; Guilherme da Silva Oliveira – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas 6 
Gerais; Vilma Martins Veloso – Federação dos Pescadores Artesanais e Aquicultores de Minas Gerais; Dênio 7 
Drummond Procópio – CEMIG; Altino Rodrigues Neto - Instituto OPARÁ; Astácio Correia Neto – Associação 8 
Ambientalista do Alto São Francisco; José Valter Alves - Associação Comunitária de Estiva II; Ronald de 9 
Carvalho Guerra - Instituto Guaicuy; Adelson Toledo de Almeida – Associação dos Municípios da Bacia do 10 
Médio São Francisco (no exercício da titularidade); Márcio Tadeu Pedrosa - ABES/MG; Sandra Maria Da Silva 11 
Andrade – CONAQ; Roberto Carlos Rodrigues da Silva - Prefeitura Municipal de Três Marias/MG; Gustavo 12 
Antônio Carneiro – Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF; Roberto Soares Nogueira – CBH 13 
Rio Pará SF2(com problemas de conexão); Adriane Aparecida Rodrigues Guedes - CBH Entorno da Represa de 14 
Três Marias - SF4; Renato Junio Comstâncio – CBH Rio das Velhas – SF5; Antônio Eustáquio Vieira - CBH Rio 15 
Paracatu SF7; Julio Cesar Ayala Barreto - CBH Rio Urucuia - SF8; Alda Maria Silva de Souza – CBH Afluentes 16 
Mineiros do Médio São Francisco – SF9; Maria Socorro Mendes Almeida Carvalho - CBH Afluentes Mineiros do 17 
Rio Verde Grande - SF10. Participou o seguinte representante suplente: William Bertozzi Dornas - Náutico Três 18 
Marias Iate Clube e Edvaldo Campos Matos – CBH Rios Jequitaí e Pacuí SF6. Justificaram ausência: Sirléia 19 
Márcia de Oliveira Drumond – Movimento Ecológico São Francisco de Assis e Terezinha Lopes Santana - CBH 20 
Rio Urucuia - SF8. Participaram também: Rúbia Mansur, Laura Rainoni Araújo, Ana Luiza Alpoim, Thiago Batista 21 
Campos, Célia Fróes– Agência Peixe Vivo; Luiza Baggio– Comunicação CBHSF (Tanto Expresso). O coordenador 22 
da CCR Alto, Adson Ribeiro, dá boas vindas a todos e explica como funcionará a reunião por videoconferência, 23 
dando início a reunião. Constata que o quórum foi atingido e realiza a leitura dos pontos da pauta: 1 – 24 
Abertura e verificação de quórum. 2 – Aprovação da Minuta da Ata da reunião da CCR Alto realizada em 25 
15/06/2020. 3 – Informe sobre reuniões DIREC. 4 – Debate sobre o Pacto das Águas. 5 – Deliberações 26 
Normativas Plenária CBHSF – 03 e 04 de setembro de 2020. 6 – Proposta de Apoio – “Samburá, A Sombra de 27 
um Rio”. 7 – Encerramento. Na sequência, Adson Ribeiro questiona se existem considerações referentes à ata 28 
da reunião que ocorreu no dia 15 de junho de 2020, ninguém se manifesta e o secretário considera aprovada 29 
a ata. Em seguida, segue para o próximo ponto de pauta e comenta sobre a reunião da DIREC em que 30 
participou em que foi discutido o novo contrato de gestão com a Agência Peixe Vivo e ANA, apresentação 31 
para as câmaras técnicas sobre o Pacto as Águas, sobre a criação de um seminário para aprofundar a questão 32 
da Usina Hidrelétrica em Formoso/MG, a instalação das Usinas Nucleares nas margens do São Francisco na 33 
região do Submédio e o status dos projetos de recuperação hidroambientais. Na sequência, Adson Ribeiro 34 
passa a palavra para o secretário da CCR Alto SF, Altino Rodrigues, comentar sobre o seminário a ser 35 
desenvolvido para um maior debate sobre a Usina Hidrelétrica de Formoso/MG. Este informa que é um 36 
assunto de bastante preocupação para os membros da DIREC e que esse seminário é justamente para 37 
levantar informações sobre a Usina e momento de apresentação sobre estudos técnicos que sirvam de 38 
embasamento para um posicionamento dos membros responsáveis. Em seguida, Ronald Guerra que está no 39 
Grupo Técnico criado para estruturar o seminário, sugere a integração desse projeto com o grupo de estudos 40 
“Velho Chico Vive’. Logo após, Rúbia Mansur, moderadora da reunião, passa a palavra para Altino Rodrigues, 41 
que alerta a importância em se abordar no seminário a questão econômica do empreendimento. Na 42 
sequência, Adson Ribeiro solicita prosseguir a reunião e passa a palavra para o Thiago Campos para 43 
apresentação do Modelo Conceitual do Pacto pelas Águas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 44 
elaborada pelo consultor Leonardo Mitre. Dentre as justificativas para se ter um pacto em toda a bacia e seus 45 
usuários estão a atuação harmônica e integrada entre os órgãos gestores de recursos hídricos na 46 
implementação e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão; alocação de água para as principais sub-bacias 47 
e estabelecer vazões de entrega dos principais afluente em quantidade e qualidade; pactuar a gestão da 48 
demanda de água por estados e usuários; pactuar a atuação articulada dos estados nas ações de revitalização 49 
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da bacia; pactuar a articulação, mobilização e atuação dos estados na execução das ações do PBHSF 2016-50 
2025. Em seguida, Rúbia abre espaço para debate do Pacto das Águas e infoma que as contribuições de todos 51 
serão compiladas em uma apresentação para DIREC e em dezembro de 2020 a deliberação será encaminhada 52 
para aprovação na Plenária. Logo após, na sequência das inscrições no chat da plataforma Márcio Tadeu, 53 
sugere maior aproximação do comitê SF com a Agência Nacional de Água e com o Ministério de 54 
Desenvolvimento Regional para garantir o sucesso do projeto e incluir debate sobre a cobrança pelo uso da 55 
água bruta no nordeste no Pacto das Águas. Altino Rodrigues, seguindo a ordem do chat, alerta que o ponto 56 
chave seria a princípio a articulação política com a ANA e com os Estados, que é fundamental o debate ser 57 
ampliado e fortalecer com uma frente política com as entidades envolvidas para garantir o compromisso. Na 58 
sequência, Deivid Oliveira solicita deixar claro que o Pacto será o acordo entre os Estados e não só uma 59 
entrega de vazão simplesmente e Antônio Vieira, sugere incluir no Pacto o debate também sobre a 60 
construções de modelos para produção de água, como revitalizações de bacias e recuperação de solos. No 61 
mais, todos parabenizam e estão cientes da importância do Pacto das Águas para a melhoria da gestão dos 62 
recursos hídricos. Em seguida, Adson Ribeiro dá continuidade na reunião seguindo para o próximo ponto de 63 
pauta. Na sequência, Rúbia Mansur pede a palavra e informa que a Plenária vai ser um desafio tanto para o 64 
Comitê tanto para a Agência por ser realizada de forma virtual e apresenta brevemente para debate as 65 
Deliberações Ad Referendum a Suspensão do Processo Eleitoral para Gestão do CBHSF 2020/2024; Alteração 66 
do calendário de atividades do CBHSF 2020; Autorização a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo á adoção 67 
de medidas necessárias para economia financeira do custeio administrativo de suas atividades e Atualizar e 68 
promover reenquadramento de despesas previstas no Plano de Aplicação Plurianual 2018 – 2020. Logo após, 69 
Márcio Pedrosa parabeniza a Agência pelos avanços na aproximação com IGAM e ANA para debates de 70 
interesse do comitê. Não havendo mais considerações, Adson Ribeiro passa palavra para Fernando Tavares, 71 
para apresentar o projeto realizado sobre o Rio Samburá, o livro “SAMBURÁ – A Sombra de um rio”, para que 72 
os membros da CCR Alto avaliem o apoio a ser dado ao projeto. Em seguida, Adson Ribeiro abre para votação 73 
para aprovação de apoio ao projeto do Rio Samurá, que por unanimidade é aprovado e solicita ao idealizador 74 
do livro Fernando Tavares a planilha de viabilidade do projeto para decisão no valor a ser contribuído. Na 75 
sequência, Adson avança a reunião para o debate dos Assuntos Gerais. Logo após, Julio Ayala informa sobre 76 
os projetos em Uruana de Minas, explana sobre uma complicação na execução do projeto em Bonfinópolis de 77 
Minas e cobra um retorno da Agência Peixe Vivo na remodelagem do projeto informado. Em seguida, Thiago 78 
Campos esclarece que não existe a paralisação do projeto e está cumprindo o cronograma conforme o 79 
planejamento, no entanto estão buscando alternativas para adequar o projeto visto que é um processo com 80 
normas técnicas e legais e demanda um tempo maior e que para identificar a necessidade de readequação do 81 
projeto precisará ir à campo para avaliação. Na sequência, Célia Fróes esclarece que além das observações 82 
feitas, a Agência Peixe Vivo está seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde em evitar 83 
viagens e deslocamentos desnecessários nas atividades e critica a atitude de pressão política por parte do 84 
governo municipal da região envolvida no projeto. Logo após, Adson Ribeiro informa que não recebeu a 85 
explanação por parte do Julio Ayala formalizada a tempo e informa novamente que as medidas de cuidados 86 
durante a pandemia mundial foram acordadas pelo Comitê e Agência. Em seguida, Thiago Campos apresenta 87 
os status e desempenho dos seis projetos de requalificação ambiental no Alto São Francisco para todos. Logo 88 
após, Adson Ribeiro informa que não poderá continuar na coordenação da CCR Alto por motivos pessoais e 89 
solicita sua saída, agradece à todos os membros da Câmara pelas contribuições dadas ao longo do seu tempo 90 
no cargo e solicita alternativas para uma decisão para esse novo processo eleitoral. Por fim, os membros da 91 
Câmara enaltecem e agradecem a coordenação de Adson Ribeiro e concordam em incluir em um próxima 92 
reunião a eleição da próxima coordenação. Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador da CCR Alto 93 
SF, Adson Ribeiro, agradece a presença de todos na videoconferência e encerrou a reunião da qual se lavrou a 94 
presente ata.  95 

Adson Ribeiro,  96 
coordenador CCR Alto São Francisco.   97 
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QUADRO RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 98 
 99 
 100 

ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1. Envio de planilha de viabilidade do projeto “SAMURÁ – A Sombra de um rio” para apoio.  Fernando Tavares Imediato 

2. Agendar reunião extraordinária – eleição coordenação  Rubia 
Inicio de 

setembro 


