CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO ALTO
SÃO FRANCISCO - CCR ALTO SF
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCR ALTO SF
Videoconferência, 26 DE AGOSTO DE 2021
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Aos dias 26 do mês de agosto de 2021, às 09h, reuniram-se os membros da Câmara Consultiva
Regional do Alto São Francisco (CCR Alto SF), por meio de videoconferência via Google Meet (link:
https://meet.google.com/emh-jaii-evz). Participaram os seguintes representantes titulares:
Nelson Cunha Guimarães – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); Heloísa Cristina
França Cavallieri Pedrosa – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Itabirito; João Carlos de
Melo – Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); Deivid Lucas de Oliveira – Federação das
Indústrias de Minas Gerais (FIEMG); Jadir Silva de Oliveira – Associação das Indústrias
Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais; Adson Roberto Ribeiro – Associação da Bacia do São
Pedro; Guilherme da Silva Oliveira – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas
Gerais; Renato Junio Constâncio – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CEMIG); Altino
Rodrigues Neto – Instituto OPARÁ; José Valter Alves – Associação Comunitária de Estiva II; Márcio
Tadeu Pedrosa – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental ABES/MG; Roberto
Carlos Rodrigues da Silva – Prefeitura Municipal de Três Marias/MG; Roberto Soares Nogueira –
CBH Rio Pará - SF2; Adriane Aparecida Rodrigues Guedes – CBH Entorno da Represa de Três Marias
- SF4; Antônio Eustáquio Vieira – CBH Rio Paracatu - SF7; Júlio Cesar Ayala Barreto - CBH Rio
Urucuia - SF8. Participaram os seguintes representantes suplentes: William Bertozzi Dornas –
Náutico Três Marias Iate Clube (no exercício da titularidade); Breno Henrique da Silva Ramos –
Prefeitura Municipal de Pompéu/MG (no exercício da titularidade); Terezinha Lopes Santana –
CBH Rio Urucuia - SF8. Participaram também: Sâmela Ingrid Bitencourt, Thiago Campos, Paula
Procópio, Rayssa Balieiro, Vitória Araújo, Mateus Carvalho, Rúbia Mansur como representantes da
Agência Peixe Vivo (APV); Luiza Baggio – Comunicação CBHSF (Tanto Expresso); Anivaldo Pinto –
Presidente do CBHSF; Jeane Borges - Uruana de Minas/MG CBH Urucuia; Ivonete Antunes Ferreira
- Associação dos Municípios do Noroeste de Minas (AMNOR) - Presidente do CBH Urucuia e
Conselheira do CBH Paracatu; Altegno Dornellas - Secretário Adjunto do CBH Urucuia SF8. Com a
palavra, Rúbia Mansur, Gerente de Integração da APV, dá orientações básicas sobre a condução da
reunião virtual. Constata que o quórum foi atingindo e passa a palavra para Adson Ribeiro. Este
abre a reunião, dá boas-vindas aos participantes e pede a permissão de todos para inclusão de um
ponto de pauta sobre a política de vazões do rio São Francisco. Em seguida, a palavra é facultada
ao presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda. Este cumprimenta todos e discorre sobre as vazões
praticadas na bacia. Ao se acompanhar a Sala de Situação, o presidente expressa sua preocupação
com as ameaças que a bacia vem sofrendo. Ele afirma que na última reunião da Sala de Situação
os desdobramentos se mostraram mais preocupantes, pois há um propósito de aumento das
defluências e vazões, que traz consequências para toda a bacia. O presidente, expressa
preocupação com a flexibilização da resolução 2081 que estabelece três níveis de condições do
reservatório para momentos dramáticos vividos durante a crise hídrica, momentos os quais os
reservatórios chegaram a quase volume morto. Conclui sua fala agradecendo a todos e se despede
dos membros que não farão mais parte da CCR Alto no próximo mandato. Na sequência, Adson
Ribeiro passa para a aprovação da Ata da Reunião realizada em 14 de abril de 2021. O secretário
da CCR Alto coloca a Ata em votação e a mesma é aprovada com ressalvas de João Carlos de Melo
referente à instituição que ele representa. A condução da reunião passa para Altino Rodrigues,
coordenador da CCR Alto, que justifica seu atraso. Este segue para o terceiro ponto de pauta
relacionado ao informe de parceria com o IEF. A palavra é transferida para Thiago Campos,
gerente de projetos da APV. Após contextualizar sobre o termo de cooperação firmado com o IEF
e CBHSF ele afirma que está pendente, desde o ano passado, o cadastramento de proprietários e
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que o IEF informou a demanda está sendo levantada. O gerente de projetos acredita que, ainda
esse ano, tanto os viveiros de mudas quanto o sistema de irrigação de Patos de Minas serão
concluídos. Acredita também que haverá possíveis investimentos em 2022, possibilitando uma
operacionalização dos viveiros de mudas. Altino Rodrigues e José Valter acreditam que há
compromisso e potencial por parte da sociedade e dos membros dos comitês para a implantação
dos viveiros de mudas, mas o processo não seguiu como desejável nas esferas do Estado. Ambos
salientam a importância de estabelecer um compromisso formal com Marília Carvalho, secretária
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para resolver essa situação da falta
de parceria do IEF. Ronald Guerra reforça a dificuldade de adesão dos proprietários das terras para
que se faça a revegetação da área, sendo necessária uma mudança da cultura de extensão do IEF
em relação a esse tipo de atividade. Altino Rodrigues concorda com a afirmação e salienta que em
conversa com Marília Carvalho a ideia é envolver toda a Semad e todas as possibilidades
oferecidas por ela, tornando o trabalho mais efetivo. Sem mais contribuições, a reunião segue
para o próximo ponto de pauta. Com a palavra Paula Procópio e Rayssa Balieiro apresentam o
balanço dos projetos e status das demandas da CCR Alto SF. Rayssa Balieiro fala sobre os projetos
de requalificação ambiental, sustentabilidade hídrica e os projetos especiais, explicando
rapidamente os mesmos e detalhando a porcentagem de execução de cada um deles. Paula
Procópio fala sobre os projetos de zoneamento ambiental produtivo (ZAP) da Bacia do Rio
Guavinipan com previsão de conclusão em outubro/2021; Planos municipais de saneamento
básico; Projetos de instrumento de gestão de recursos hídricos como o Plano diretor de recursos
hídricos (PDRH) e do enquadramento dos corpos de água para a bacia hidrográfica dos afluentes
do alto SF- SF1: previsão de finalização fev/2022; Enquadramento dos corpos d’água superficiais e
estudo para o planejamento do enquadramento das águas subterrâneas no trecho alto SF- SF2
(Pará), SF3 (Paraopeba) e SF4 (Entorno de Três Marias): previsão de finalização ago/2022;
Levantamento de uso de recursos hídricos no trecho incremental do SF por meio de perfilhamento
a laser aerotransportado; e Projeto de esgotamento sanitário que selecionou o município de
Pompéu no Alto São Francisco. Altino Rodrigues segue a reunião e passa para o quinto ponto de
pauta, Balanço Atividades CCR Alto e pede contribuição da gerente de integração para
apresentação dessa pauta. Rúbia Mansur fala brevemente sobre as ações, projetos, reuniões,
seminários e desafios da bacia no que tange a região do alto São Francisco. Na sequência, Altino
Rodrigues e demais membros da CCR Alto parabenizam e agradem a equipe da Agência Peixe Vivo
pela dedicação e empenho. Dando prosseguimento à reunião, Thiago Campos explica brevemente
sobre o Plano de Execução Orçamentária Anual (POA) e sua ferramenta de acompanhamento
online. Não havendo dúvidas a palavra é franqueada para Mateus Carvalho, coordenador de
sistemas da Agência Peixe Vivo que apresenta o Siga – Sistema de Informação da Bacia e seus
módulos, e ensina de forma sucinta o acesso e utilização. Finaliza tirando algumas dúvidas sobre o
sistema. Ato contínuo Altino Rodrigues agradece a apresentação e passa a palavra para Thiago
Campos que apresenta a avaliação proposta do CBH Urucuia para remodelagem do projeto de
requalificação ambiental na Bacia do Riacho das Pedras (Bonfinópolis de Minas). Explica que
ambas as propostas não foram aprovadas por limitações jurídicas e orçamentárias. Após uma
intensa discussão, Altino Rodrigues comenta que o trabalho foi feito com muita transparência e
acrescenta que os termos de referência podem ser aprimorados, mas o mesmo foi feito com
participação dos membros do CBH Urucuia e da comunidade. Entende a importância de se puxar a
discussão para um projeto grande mais adiante, e diz ser mais sensato avançar nisso, fazendo as
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correções que podem ser feitas e buscar em uma próxima oportunidade um projeto mais conciso
e abrangente. Antônio Vieira salienta para a importância da municipalidade de Paracatu assuma o
compromisso mínimo para a manutenção dos projetos feitos. Sugere que a APV solicite um
parecer do comitê antes da emissão da ordem de serviço, para que o mesmo possa acompanhar.
Seguindo a pauta, em assuntos gerais, Guilherme Oliveira agradece a Altino Rodrigues e Adson
Ribeiro por terem trazido unidade para o Alto SF em sua gestão. Deixa a FAEMG à disposição para
parcerias com o objetivo de contribuir para a sustentabilidade da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco. Ivonete Ferreira agradece a todos e justifica a ausência de Júlio Ayala durante a reunião
e corrobora com a fala de Guilherme Oliveira na importância da unidade e da necessidade de
projetos maiores de revitalização e se coloca a disposição para que isso ocorra. Não havendo mais
contribuições, a reunião se encerra com o agradecimento de Altino Rodrigues aos membros da
CCR Alto e a APV pelo suporte necessário, agradece aos membros da câmera técnica, ao apoio do
IGAM nas parcerias desenvolvidas e de todos os parceiros que possibilitaram o avanço da CCR Alto
durante esse mandato.

Altino Rodrigues,
Coordenador CCR Alto São Francisco
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QUADRO RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS

ENCAMINHAMENTO

RESPONSÁVEL

PRAZO

1.

Encaminhamento de relatório prévio com a nota técnica para os membros do CBH
Urucuia.

Thiago Campos

S/prazo

2.

Atualização do Balanço de atividades.

Rúbia Mansur

S/prazo

3.

Distribuição para todos os membros do comitê o primeiro relatório do Professor
Leonardo Mitre.

Rúbia Mansur

S/prazo

