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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO ALTO 

SÃO FRANCISCO - CCR ALTO SF 

ATA DA REUNIÃO DA CCR ALTO SF 
Belo Horizonte/MG, 08 DE FEVEREIRO DE 2019  

Aos 08 dias do mês de fevereiro de 2019, às 09h45m, 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: Nelson Cunha Guimarães - COPASA; Heloísa Cristina França 3 
Cavallieri – SAAE Itabirito; João Carlos de Melo – IBRAM; Deivid Lucas de Oliveira – FIEMG; Jadir Silva de 4 
Oliveira – Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais; Adson Roberto Ribeiro – 5 
Associação da Bacia do São Pedro; Guilherme da Silva Oliveira – FAEMG; Vilma Martins Veloso – Federação 6 
dos pescadores artesanais e agricultores de Minas Gerais; Dênio Drummond Procópio – CEMIG; Altino 7 
Rodrigues Neto - Instituto OPARÁ; Astácio Correia Neto – Associação Ambientalista do Alto São Francisco; 8 
José Valter Alves – Associação Comunitária Estiva II; Ronald de Carvalho Guerra – Instituto Guaicuy; Silvia 9 
Freedman Ruas Durães – Consórcio e Associação dos Municípios do Lago de Três Marias; Sandra Maria da 10 
Silva Andrade – Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas; Lessandro Gabriel da Costa – 11 
Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata; Roberto Soares Nogueira – CBH Rio Pará SF2; Adriane Aparecida 12 
Rodrigues Guedes – CBH Entorno da Represa de Três Marias SF4; Renato Junio Constâncio – CBH Rio das 13 
Velhas SF5; Antônio Eustáquio Vieira - CBH Rio Paracatu SF7; Dirceu Colares de Araújo Moreira – CBH Rio 14 
Verde Grande SF10. Participaram os seguintes representantes suplentes: Geraldo Pimentel Barbosa Filho – 15 
Condomínio de Irrigação Paracatu Entre Ribeiros; William Bertozzi Dornas - Náutico Clube Três Marias; Sirléia 16 
Márcia de Oliveira Drumond – Movimento Ecológico São Francisco de Assis; Regina Célia Greco Santos – 17 
Associação de Usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Pará; Adelson Toledo de Almeida – AMMESF; Josias 18 
Gomes Ribeiro Filho – Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA/MG (em exercício 19 
da titularidade); Itair F. Junior – Prefeitura de Tiros/MG (no exercício da titularidade); Rafael Machado Melo – 20 
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do DF (em exercício da titularidade); Clarissa Dantas – 21 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM (em nome de Marília Carvalho de Melo, no exercício da 22 
titularidade); José Jorge Pereira – CBH Rio Pará SF2; Winston Caetano de Souza – CBH Rio Paraopeba SF3 (em 23 
exercício da titularidade); Edvaldo Campos Matos – CBH Rios Jequitaí e Pacuí SF6 (em exercício da 24 
titularidade); Lara Ferreira da Cunha Fonseca – CBH Rio Paracatu SF7.  Justificaram ausência: Julio César Ayala 25 
– CBH Urucuia SF8; Terezinha Lopes Santana - CBH Urucuia SF8. Participaram também: Célia Fróes, Rúbia 26 
Mansur, Laura Rainoni Araujo, Diogo de Carvalho Oliveira, Thiago Batista Campos, Ana Rita Andrade – Agência 27 
Peixe Vivo; Luiza Baggio e Ohana Padilha – Comunicação CBHSF (Tanto Expresso); Larissa Miranda - FIEMG; 28 
Túlio Pereira de Sá – CBH Pará; Maciel Oliveira e Roberto Farias – CBHSF; José Antonio da C. Melo – ABES/MG. 29 
O secretário da CCR Alto, Adson Ribeiro, dá boas vindas a todos, justifica o atraso da coordenadora Silvia 30 
Freedman e inicia a reunião. Constata que o quórum foi atingido e realiza a leitura dos pontos da pauta: 31 
09h15 – Informes: Plenária CBHSF Montes Claros/MG; Reestruturação Agência Peixe Vivo. 10h00 – Aprovação 32 
da ata da reunião da CCR Alto SF de 21/09/2018. 10h15 – Apresentação do IGAM sobre a declaração da 33 
situação dos empreendimentos no que diz respeito à captação em corpos d’água em Minas Gerais.  11h – 34 
Apresentação sobre situação dos projetos e dos PMSB’s da região do Alto SF - Apresentação: Agência Peixe 35 
Vivo. 12h – Intervalo para almoço.  13h30 – Discussão sobre proposta de Deliberação que dispõe sobre as 36 
Câmaras Consultivas Regionais – CCRs. 14h30 – Discussão sobre proposta de Deliberação que dispõe sobre o 37 
Regimento Interno do CBHSF. 16h – Planejamento das reuniões CCR Alto 2019. 16h30 – Assuntos gerais. 17h - 38 
Encerramento. Ainda com a palavra, Adson Ribeiro apresenta Rafael Machado Melo, representante da ADASA 39 
e Dênio Drummond Procópio, novo representante da CEMIG. Na sequência, os membros da CCR Alto que 40 
estiveram em Brumadinho na ação conjunta do CBHSF, CBH Rio das Velhas e CBH Paraopeba, relatam como 41 
foi a experiência no local do acidente. Ronald Guerra comenta o quão triste foi a experiência e que o que 42 
ocorreu foi um crime ambiental e que não houve avanço desde o incidente em Mariana/MG. Na sequência, 43 
Altino Rodrigues comenta sobre a visita em Brumadinho e aproveita para contar sobre a reunião em 44 
Felixlândia e a grande mobilização da sociedade devido à preocupação da chegada da pluma de rejeito à 45 
Represa Retiro Baixo. Na oportunidade faz a leitura do documento “Carta de Felixlândia” a ser encaminhado 46 
ao IGAM. Em seguida, Sirléia Drumond comenta sobre a Barragem da Caatinga, no distrito de Engenheiro 47 
Dolabela, que será esvasiada devido à falta de um órgão responsável pela manutenção da barragem. Caso 48 
esta seja esvasiada, o Rio Jequitaí será prejudicado. Com a palavra, Célia Fróes, diretora geral da Agência 49 
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Peixe Vivo sugere que a diretoria do CBH Jequitaí e Pacuí reporte o ocorrido ao governo do Estado e órgão 50 
competente, no caso o IGAM, pois o rio é de domínio do estado. Encaminhamento: Comissão da CCR Alto 51 
deverá reunir com o Secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Germano Vieira, reportar o 52 
ocorrido e buscar uma solução. A comissão será formada por quatro dos seguintes membros Lessandro 53 
Gabriel, Sirléia Drumond, José Valter, Adelson Toledo, Edvaldo Campos e Itair Junior. Na sequência, Antônio 54 
Eustáquio comenta sobre a antiga proposta de Ronald Guerra de realizar um Seminário sobre Segurança de 55 
Barragens para debater os “acidentes” que já ocorreram em Minas Gerais e as demais barragens existentes 56 
através de palestras de especialistas. Em seguida, a coordenadora da CCR Alto, Silvia Freedman, se desculpa 57 
pelo atraso e dá continuidade à reunião. Na sequência, Célia Fróes relata sobre a reestruturação da Agência 58 
Peixe Vivo e que resultou na demissão de dois dos diretores da Agência Peixe Vivo devido à redução de 59 
custos. Fala ainda que o novo organograma da Agência está sendo elaborado e que assim que ficar pronto 60 
será apresentado aos membros para conhecimento. Em seguida, Silvia Freedman comenta sobre a última 61 
reunião Plenária do CBHSF, que ocorreu em Montes Claros/MG e sobre as deliberações pendentes a serem 62 
discutidas na CCR Alto. Na sequência, a ata da última reunião da CCR Alto, que ocorreu no dia 21 de setembro 63 
de 2018 foi aprovada. Em seguida, foi retirado de pauta a apresentação do IGAM sobre a declaração da 64 
situação dos empreendimentos no que diz respeito à captação em corpos d’água em Minas Gerais. Ato 65 
contínuo, Thiago Campos, assessor técnico da Agência Peixe Vivo, relata sobre a Situação das ações e projetos 66 
no Alto São Francisco. Dentre os projetos, Thiago Campos apresenta sobre a demanda espontânea proposta 67 
pelo município de Pirapora e submetida à DIREC do CBHSF no dia 29/08/2018, aprovada por unanimidade por 68 
todos os membros presentes na Reunião DIREC na cidade de Maceió, em que foi incorporado a rubrica de 69 
projetos especiais da DIREC. Em seguida, Ronald Guerra questiona o trâmite do processo e ressalta que este 70 
não passou pela CCR Alto e que não houve participação da mesma na tomada de decisão. Na oportunidade, 71 
Renato Constâncio corrobora a fala de Ronald Guerra comentando sobre a Reunião Pública de Cheias, onde 72 
foi assinado o termo de cooperação referente a este projeto de saneamento de Pirapora, e explana que ficou 73 
decepcionado com a reunião, pois esta parecia se tratar mais da assinatura do termo do que sobre as cheias 74 
do Rio São Francisco. Na sequência, Silvia Freedman explica que o projeto especial escolhido pela CCR Alto foi 75 
o Projeto do Viveiro de Mudas de Patos de Minas. Fala ainda que o projeto não chegou à coordenação da CCR 76 
Alto, e sim diretamente à DIREC do CBHSF. A DIREC solicitou que o projeto fosse apresentado à CCR Alto para 77 
conhecimento dos conselheiros. Na sequência, Deivid Oliveira solicita mais transparência nas informações da 78 
coordenação como representante da CCR Alto na DIREC. Em seguida, Heloísa França comenta sobre o projeto 79 
de saneamento de Pirapora e sugere que a equipe técnica da Agência Peixe Vivo assessore a DIREC na 80 
viabilidade da implementação de um novo sistema de captação e estudar o balanço hídrico, o sistema de 81 
perdas e a finalidade do abastecimento. Thiago Campos explica que a Agência Peixe Vivo não teve acesso a 82 
esse tipo de dados do projeto e que o mesmo tinha a finalidade de abastecimento público. Encaminhamento: 83 
Solicitar ao SAAE de Pirapora os seguintes dados técnicos: o balanço hídrico das outorgas existentes e volume 84 
distribuído, evolução da captação num horizonte de 15 anos por categoria de abastecimento, sistema de 85 
controle de perdas e índice de perdas atual, outorga da nova captação, dados a serem apresentados em 86 
reunião extraordinária da CCR Alto. Em seguida, Thiago Campos dá continuidade à apresentação do projeto 87 
do Viveiro de Mudas de Patos de Minas e relatou os entraves do projeto como, por exemplo, o 88 
descumprimento do termo de cooperação pela parte do IEF, o plano de ação do viveiro e o alto custo de 89 
funcionamento e mão de obra do projeto. Os membros da CCR discutiram sobre o projeto e seus entraves e 90 
decidiram que a comissão de acompanhamento deve voltar a atuar e firmar parcerias para conseguir finalizar 91 
o projeto. Sirléia Drumond aproveita para se despedir da comissão de acompanhamento dos projetos da CCR 92 
do Alto por motivos de saúde e Altino Rodrigues entra na vaga remanescente da comissão agora composta 93 
por Regina Greco, Renato Constâncio e Altino Rodrigues. Encaminhamento: Realizar uma reunião com o IEF 94 
referente ao termo de compromisso já firmado e definir uma parceria para finalizar o projeto já iniciado para 95 
suprir a demanda existente para depois emitir a ordem de serviço referente ao sistema de irrigação. 96 
Solicitaram que não seja realizado nenhum novo investimento no projeto, até que a situação seja resolvida. 97 
Na sequência, os membros acordam que no dia 25 de fevereiro de 2019 será a Reunião Extraordinária da CCR 98 
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Alto para discutir sobre a barragem da Caatinga, palestra do IGAM de Cadastramento de Usuários, 99 
apresentação de dados e informações do projeto do SAAE de Pirapora e balanço sobre o projeto do viveiro de 100 
mudas de Patos de Minas, condicionado à resposta do IEF. E ainda, as reuniões ordinárias da CCR do Alto SF 101 
de 2019 foram pré-agendadas para os dias 26/04, 30/08 e 22/11. Em seguida, Silvia Freedman pede 102 
desculpas pela ausência e pela falta de tempo nas atividades da CCR Alto e agradece os membros que têm 103 
representado a câmara nos diversos eventos. Reforça que jamais deixará de cumprir com as obrigações 104 
assumidas por ela. Na sequência, Rubia Mansur, analista da Agência Peixe Vivo sugere a inversão dos pontos 105 
de pauta restantes e propõe que a discussão sobre proposta de Deliberação referente ao Regimento Interno 106 
do CBHSF seja feita antes da Deliberação referente às Câmaras Consultivas Regionais. Inversão de pauta 107 
aprovada por todos. Em seguida, Roberto Farias, coordenador da CTIL, explica como foi o processo das 108 
deliberações a serem discutidas e se dispôs a responder qualquer dúvida relacionada ao assunto. Em seguida, 109 
Altino Rodrigues convida Deivid Oliveira para fazer suas considerações referentes às deliberações. Com a 110 
palavra, Deivid Oliveira, explica que participou do processo de elaboração das deliberações como membro da 111 
CTIL e que em vários momentos foi contra algumas alterações do Regimento Interno, como por exemplo, a 112 
criação de um novo cargo na diretoria, devido ao elevado custo. E ainda, comenta sobre alguns pontos 113 
referentes à coordenação da Câmara Consultiva Regional do Alto SF, que deixou a desejar na 114 
representatividade e discussão das deliberações que deveriam ter sido discutidas na Reunião Plenária de 115 
Montes Claros/MG. Além disso, Deivid Oliveira expõe e questiona a representação do COMLAGO na CTIL, 116 
uma instituição do Alto São Francisco representada por uma pessoa do Baixo São Francisco, o que dificulta o 117 
trabalho, a representatividade e o alinhamento de ideias a serem defendidas pela região do Alto São 118 
Francisco. Por fim, Deivid Oliveira questiona a representatividade da coordenadora da CCR Alto na DIREC e as 119 
ausências em reuniões. Sugere que a vaga de coordenador do Alto SF seja revista e entregue a alguém que 120 
tenha mais tempo para tal. Na sequência, Silvia Freedman explica a questão da representação do COMLAGO, 121 
que era feita inicialmente pela Dra. Cássia Magalhães, procuradora do município de Três Marias/MG e que 122 
acabou se afastando do cargo por problemas de saúde. Sendo assim, no momento de indicação Renato 123 
Scalco acabou substituindo a Dra. Cássia Magalhães na CTIL. Afirma ainda que o cargo ainda pode ser 124 
substituído e expõe sua longa caminhada na gestão de recursos hídricos. Além disso, Silvia Freedman 125 
esclarece que recebeu os documentos e propostas de deliberação em março de 2018 e que só teve 126 
oportunidade de ler antes de uma reunião DIREC e que iria se posicionar a favor do Alto SF, entretanto, por 127 
motivos de saúde, não compareceu à reunião DIREC. Na sequência, outros membros questionam sobre a 128 
ausência da coordenadora na reunião Plenária, momento essencial para os membros se unirem a favor do 129 
Alto SF e a falta de uma discussão e alinhamento prévio sobre as deliberações. Após ouvir sobre a insatisfação 130 
dos membros, Silvia Freedman se despede da coordenação e pede para que seja redigida sua renúncia ao 131 
cargo com as seguintes palavras: “Eu, Silvia Freedman, representando o COMLAGO, me despeço e me retiro 132 
pessoal e institucionalmente do CBHSF, consequentemente da Coordenação da CCR Alto SF e ainda na 133 
sequência, da gestão de recursos hídricos do Brasil e do estado de Minas Gerais me retiro do comitê de bacia 134 
hidrográfica do entorno da represa de Três Marias.”. Na sequência, Maciel Oliveira esclarece que com a saída 135 
da coordenadora, o secretário da CCR Alto assume como coordenador interino até a próxima eleição, que 136 
será feita na próxima reunião extraordinária da CCR do Alto SF no dia 25/02/2019, sendo necessário a 137 
homologação do plenário na próxima reunião do CBHSF que será realizada em maio/2019. Em seguida, Adson 138 
Ribeiro propõe que seja feita uma comissão para avaliar as Deliberações pendentes referentes ao Regimento 139 
Interno e Câmaras Consultivas Regionais e que as discussões sejam levantadas na próxima reunião 140 
extraordinária da CCR Alto. A comissão foi formada pelos seguintes membros: Ronald Guerra, Altino 141 
Rodrigues, Guilherme Oliveira e Josias Filho. Os demais membros poderão enviar suas considerações para 142 
Rúbia Mansur, analista da Agência Peixe Vivo, até o dia 15/02/2019 por e-mail. Encaminhamento: Encaminhar 143 
à comissão responsável pela avaliação das deliberações, as considerações dos membros da CCR Alto SF. Não 144 
havendo mais assuntos a tratar, o coordenador interino da CCR Alto SF, Adson Ribeiro, encerrou a reunião da 145 
qual se lavrou a presente ata. Adson Ribeiro, coordenador interino.  146 


