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AJUDA MEMÓRIA  

 

 

1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

1 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2 José Maciel Nunes de Oliveira Vice Presidente do CBHSF 

3 Lessandro Gabriel da Costa Secretário do CBHSF 

4 Sílvia Freedman Ruas Durães Coordenadora da CCR Alto 

5 Ednaldo de Castro Campos Coordenador da CCR Médio 

6 Julianeli Tolentino de Lima Coordenador da CCR Sub-Médio 

7 Honey Gama Oliveira Coordenador da CCR Baixo 

8 Célia Fróes Diretora Geral da AGB Peixe Vivo 

9 Alberto Simon Schvartzman Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo 

10 Roberto Farias Membro do CBHSF 

11 Manoel Vieira de Araujo Jr. Agência Peixe Vivo 

12 Juliana Sheila de Araújo Agência Peixe Vivo 

 

 

Manhã: 9h00 às 12:00 – Diretoria Colegiada 

 

1. Abertura  

A reunião foi aberta às 9h40 pelo Secretário do CBHSF, Sr. Lessandro Costa. O mesmo deu as boas vindas a 

todos e, em seguida, passou a palavra ao Sr. Anivaldo Miranda que informou sobre a reunião da CTOC que 

ocorrerá entre os dias 2 e 3 de fevereiro e explicou o desenvolvimento do trabalho que está sendo realizado 

com relação a atualização da metodologia da cobrança pelo uso da água, informando também sobre a situação 

das demais Câmaras Técnicas. O mesmo solicitou que a Agência Peixe Vivo faça a atualização das 

informações referentes aos gestores municipais, estaduais e órgãos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 

bacia do Rio São Francisco, objetivando a composição de uma mala direta do CBHSF. Foi proposta também 

uma reformulação estrutural da CTAI para a devida aprovação na próxima reunião Plenária. 

 

2. Informes sobre a pauta 

O Sr. Lessandro Costa efetuou a leitura da pauta e pediu para o Presidente e Vice-Presidente do CBHSF 

fazerem suas considerações sobre a mesma e dar outros informes.   

   

3. Aprovação da ajuda memória da reunião DIREC realizada em Penedo/AL, no dia 30 de novembro de 

2016 

A ajuda memória foi aprovada após a solicitação de ajuste feito pelo Sr. Julianeli Lima. O Sr. Honey Gama 

também fez algumas ressalvas, conforme descrito abaixo: 

- a Agência Peixe Vivo não cumpriu com o que foi informado pela Sra. Célia Fróes, sobre o envio dos gastos 

da DIREC mensalmente, até a presente data; 
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- informou que, após a análise da Deliberação CBHSF nº 83/2014, será verificada a necessidade ou não de 

nova Deliberação referente a ações de apoio do CBHSF nas ações e projetos que são custeados.  

- apesar de solicitada na reunião passada e por email, a contratação de um estagiário para apoio ao 

Coordenador da CCR Baixo em Aracaju/SE, ainda não ocorreu e não houve nenhuma definição a respeito.  

 

4. Decisão sobre o recurso apresentado pelo Instituto Guaicuy sobre eleição da CCR Alto SF 

 

O Sr. Lessandro Costa, realizou a leitura do ofício G.: 042/2016, enviado pelo Instituto Guaicuy, referente a 

eleição da CCR Alto SF. Logo após, o Sr. Roberto Farias, Coordenador  da CTIL/CBHSF, deu alguns 

informes sobre o caso e, posteriormente, informou que a CTIL/CBHSF não conheceu da impugnação do 

Instituto Guaicuy . Por fim, a DIREC homologou o parecer da CTIL/CBHSF, sendo elaborada uma Resolução 

com a decisão e determinando que a CCR Alto SF, em sua próxima reunião, faça a escolha do seu novo 

secretário.  

 

5. Apresentação do recurso da FIEMG referente a decisão da DIREC sobre a composição da CTPPP  

Ficou definido que a DIREC não fará revisão da composição dos membros das Câmaras Técnicas que já foi 

divulgada. Porém, nos casos onde houver a falta das instituições/membros, os mesmos serão substituídos 

conforme previsto no Regimento Interno do CBHSF. Ficou definido também que deverá ser encaminhado um 

ofício resposta para a FIEMG sobre a decisão.  

 

6. Análise e deliberação da minuta resolução DIREC que Dispõe sobre os procedimentos a serem observados 

para apoio às atividades da Fiscalização Preventiva e Integrada – FPI com recursos com a cobrança pelos 

usos das águas 

Após breves discussões sobre o assunto e pequenas alterações, a DIREC aprovou a minuta de Resolução sobre 

o apoio às atividades da FPI.  

 

7. Análise e deliberação da minuta resolução DIREC que Dispõe sobre a criação de Assessoria Especial no 

âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF 

Após uma breve apresentação do Sr. Anivaldo Miranda sobre o histórico da demanda e algumas discussões, a 

minuta de Resolução sobre a criação de assessoria especial foi aprovada pela DIREC.    

 

Tarde: 14h00 às 18:00 – Diretoria Colegiada e Diretoria da Agência Peixe Vivo 

 

 

8. Apresentação da proposta de atividades do CBHSF para 2017 

O Sr. Lessandro Costa reiniciou a reunião às 15h e iniciou-se uma discussão sobre o calendário de atividades 

do CBHSF em 2017. O Sr. Anivaldo Miranda fez algumas considerações e deu sugestões, principalmente 

sobre os Seminários de divulgação do Plano de Bacias.  O Sr. Alberto Simon disse que a organização desses 

seminários deveriam ficar a cargo da CTAI. A Sra. Sílvia Freedman perguntou se o planejamento da CCR Alto 

seria incluído neste calendário, uma vez que a CCR Alto já possui seu próprio calendário. A Sra. Célia Fróes 
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disse que esta é apenas uma previsão dos gastos, uma vez que existe a necessidade de contratação da empresa 

responsável pelos eventos do CBHSF, deixando claro que não existe um “engessamento” nesse calendário de 

eventos. Após mais discussões, o Sr. Maciel Oliveira deu informes sobre as Caravanas de Saneamento. A Sra. 

Célia Fróes informou da impossibilidade da realização do evento antes da contratação da empresa. Após outras 

discussões, o Sr. Lessandro Costa disse que é necessário se fazer um monitoramento dos municípios que foram 

contemplados com os Planos Municipais de Saneamento Básico e que os Seminários sejam realizados nesse 

sentido. O Sr. Alberto Simon sugeriu que as seguintes entidades fossem convidadas para os Seminários de 

Saneamento: FUNASA, Ministério das Cidades e CODEVASF. Após isso, o Sr. Anivaldo Miranda sugeriu 

que a CTPPP ficasse incumbida de organizar os Seminários de Águas Subterrâneas e o de Matriz Energética. 

O Sr. Ednaldo Campos sugeriu a inversão na realização dos Seminários sobre Águas Subterrâneas (fosse para 

o 2º semestre) e sobre Matriz Energética (fosse para o 1º semestre).  O Sr. Maciel Oliveira sugeriu que esses 

seminários fossem realizados antes de uma reunião Plenária, visando o aproveitamento do público. O Sr. 

Anivaldo Miranda sugeriu convidar o pessoal da AIBA para a próxima reunião Plenária.  

 

9. Apresentação do parecer do consultor Valmir Pedrosa referente à proposta do ONS sobre as regras de 

operação dos reservatórios do Rio São Francisco (relatório anexo)  

O Sr. Valmir Pedrosa não compareceu a reunião. 

 

10. Informação sobre a consulta pública da ANA referente a sugestão de tarifa por serviços da operação da 

transposição do Rio São Francisco  

O Sr. Anivaldo Miranda deu alguns informes sobre a consulta pública referente a sugestão de tarifa por 

serviços da operação da transposição e sobre  a atual situação dos reservatórios. O mesmo solicitou que todos 

participassem da consulta e dessem suas contribuições ao tema. Adicionalmente, o Sr. Alberto Simon fez 

alguns esclarecimentos sobre o assunto e ficou de fazer uma primeira leitura do material, repassando, logo 

após, as informações para discussão.  O Sr. Anivaldo Miranda solicitou que os Coordenadores das CCRs 

acompanhassem de perto esse assunto. Por fim, o Sr. Anivaldo Miranda sugeriu, como encaminhamento, a 

renovação da representação do CBHSF no Conselho Gestor da Transposição. 

 

11. Apresentação do relatório sobre a operação Tríplice Fronteira da FPI (anexo)  

A Sra. Célia Fróes deu informações sobre o relatório e sobre a necessidade de regulamentação das atividades 

da FPI, demandada pelo Sr. Anivaldo Miranda. Falou da importância dessa regulamentação, uma vez que a 

operação Tríplice Fronteira trouxe uma série de dificuldades administrativas à Agência Peixe Vivo. A Sra. 

Célia Fróes disse que, diante disso, foi feita uma proposta de regulamentação encaminhada à DIREC e 

posteriormente, aperfeiçoada pela CTIL. Após mais discussões sobre o assunto, a Resolução DIREC foi 

aprovada. 

 

12. Apresentação da prestação de contas de 2016  

A Sra. Célia Froés apresentou o relatório de gestão com a execução financeira e o resultado das metas dos 5 

indicadores do contrato de gestão (físico e em cd), entregou um cd com o relatório e anexos para cada membro 

da DIREC, informando que este material está disponível nos portais do CBHSF e da Agência. Informou ainda 
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que já envia mensalmente a planilha com os gastos da DIREC e execução do PAP para todos os membros da 

DIREC, para que eles possam fazer o acompanhamento dos seus gastos e controle das rubricas no PAP. Este 

envio é realizado entre o 10º e 15º dia do mês subsequente, não tem como fazer antes, pois tem que aguardar a 

apuração dos lançamentos financeiros. 

 

13. Informes Gerais 

O Sr. Anivaldo Miranda informou que a DIREC irá elaborar uma Resolução solicitando a Agência Peixe Vivo 

a digitalização de todos os processos do CBSHF. A Sra. Célia Fróes informou que a Agência Peixe Vivo já 

digitaliza todos os processos e ainda que a ANA irá financiar um sistema de “Papel Zero” para todas as 

Agências. O Sr. Anivaldo Miranda informou que ainda em 2017, o CBHSF irá financiar o recadastramento de 

usuários da bacia. Após outras discussões, a Sra. Célia Fróes solicitou a formalização da DIREX para a 

realização da viagem do Sr. Alberto Simon à Índia, uma vez que pretende retirar os recursos dos 92,5%. O Sr. 

Maciel Oliveira sugeriu que seja feita uma Portaria DIREX. A Sra. Célia Fróes informou que iniciará o 

processo após a publicação da Portaria. Assim, como a demanda foi aprovada por unanimidade, a Portaria será 

encaminhada a Agência Peixe Vivo nos próximos dias. Logo após, o Sr. Alberto Simon deu informações sobre 

o andamento dos projetos hidroambientais, da adutora da Aldeia Serrote dos Campos e do processo licitatório 

para contratação das empresas que farão os PMSB. A Sra. Célia Fróes informou que o processo está na fase da 

abertura das propostas técnicas e que vai ser formalizado um comunicado para que o Sr. Anivaldo Miranda 

indique um membro do CBHSF para participar da comissão. Posteriormente, foram dadas informações a 

respeito de um viveiro de mudas no município de Patos de Minas/MG. O Sr. Lessandro Costa falou da 

importância de se fazer uma seleção de áreas para o plantio dessas mudas ao longo da bacia. O Sr. Julianeli 

Lima deu informes sobre o recebimento de projetos na CCR Sub-Médio: 3 projetos hidroambientais e 1 

proposta de apoio, relacionada a Educação Ambiental, que contempla toda a bacia. Essa proposta foi 

apresentada por 3 músicos da região e consiste na gravação de um CD com 14 faixas que citam a temática do 

Rio São Francisco. Após mais informações, o Sr. Julianeli Lima entregou cópias dos projetos para o Sr. 

Anivaldo Miranda e solicitou que os mesmos entrem “na fila de espera” e que sejam apreciados pelo CBHSF. 

O Sr. Honey Gama solicitou da Agência Peixe Vivo um posicionamento sobre as rubricas disponíveis para o 

financiamento de projetos na próxima reunião da DIREC. O Sr. Ednaldo Campos falou do projeto da 

Comunidade Sítio do Mato e solicitou a revisão da proposta e a viabilidade do mesmo. Falou também que irá 

encaminhar um projeto especial relacionado a comunidades próximas ao Rio Verde e que não tem acesso a 

energia elétrica. O projeto seria sobre a disponibilização de placas solares nas residências de 8 famílias dessa 

comunidade. O Sr. Ednaldo Campos informou que irá obter mais informações sobre a comunidade e 

encaminhar o projeto para a Agência Peixe Vivo. Além disso, solicitou que seja dada mais atenção a projetos 

de Educação Ambiental na bacia. O Sr. Alberto Simon deu algumas informações sobre programas de Educação 

Ambiental na bacia e disse que esses programas já são contemplados no Plano de Bacias. O Sr. Maciel 

Oliveira disse que os programas de Educação Ambiental devem ser voltados a região do São Francisco e 

devem ser realizados com bastante critério. O Sr. Honey Gama sugeriu que nas reuniões da DIREC tenham um 

momento para tratar exclusivamente dos projetos das CCRs. O Sr. Anivaldo Miranda mais uma vez informou 

que as “portas de entrada” para os projetos no CBHSF são as CCRs. O Sr. Ednaldo Campos propôs que a 
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Agência Peixe Vivo, juntamente com os Coordenadores, façam uma análise criteriosa dos projetos antes de sua 

aprovação. O Sr. Alberto Simon sugeriu que fosse confeccionada uma Resolução DIREC para nortear a 

Agência Peixe Vivo com relação aos gastos com os projetos. O Sr. Honey Gama questionou sobre a 

contratação de um estagiário para auxiliá-lo nos trabalhos da CCR em Aracaju. A Sra. Célia Fróes informou 

que a demanda foi repassada para a Assessoria Jurídica da Agência Peixe Vivo para avaliação. O Sr. Honey 

Gama esclareceu que será disponibilizada uma sala para a CCR Baixo na SEMARH - SE, onde o estagiário 

trabalharia. Também ficou definido que o Sr. Honey Gama formalizaria a demanda, com essa informação, para 

a Agência Peixe Vivo. A Sra. Sílvia Freedman convidou a todos para a reunião da CCR Alto que será realizada 

nos dias 09 e 10.03.2017. O Sr. Anivaldo Miranda sugeriu que a revisão do cadastramento de usuários da bacia 

seja realizada com os recursos que serão disponibilizados pela ANA e que foram prometidos desde o final de 

2016. Informou também que irá enviar a Agência Peixe Vivo uma Resolução sobre o custeio de alimentação 

em reuniões realizadas nos municípios de residência dos custeados. A Sra. Célia Fróes falou que segue as 

regras da ANA, solicitou a formalização da demanda e disse que, após essa formalização, encaminhará a ANA 

para verificar a possibilidade. A DIREC aprovou a demanda e irá encaminhar a Resolução. O Sr. Anivaldo 

Miranda também falou da necessidade de revisão dos valores das diárias. A Sra. Célia Fróes sugeriu que fosse 

aplicado algum índice de reajuste anual. A DIREC também aprovou a demanda e irá formalizá-la junto à 

Agência Peixe Vivo. A Sra. Célia Fróes informou que os recursos para o custeio da Agência não estão 

suficientes e que no exercício de 2016 o custeio fechou negativo em cerca de 800 mil reais, a ANA não está 

repassado todo o recurso arrecadado com a cobrança, está havendo contingenciamento, e isto está refletindo na 

manutenção do custeio da Agência e do comitê A ANA terá que repassar um adicional para complementação 

do custeio. O Sr. Anivaldo informou que iria agendar uma reunião com o presidente da ANA para início do 

mês de março, para que ele e a Célia possam apresentar formalmente o pleito deste recurso adicional. Por fim, 

foram discutidas questões relacionadas a Campanha em defesa do Rio São Francisco e o Sr. Anivaldo Miranda 

solicitou que a Campanha seja realizada de uma forma mais simplificada, utilizando-se apenas de redes sociais, 

spots em rádios e produção de materiais, basicamente camisetas e adesivos.              

 

14. Encerramento 

Após mais algumas discussões, a reunião foi encerrada às 19h30. 

 

 

 

Maceió/AL, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

 

Anivaldo de Miranda Pinto 

Presidente do CBHSF 
Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 

 


