
 
 

 

1 
 

AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 04/06/2020 
Local: Realizada por meio de Videoconferência (reunião digital) 
Horário: 09h30 – 12h30 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2. José Maciel de Oliveira Vice Presidente do CBHSF 

3. Lessandro Gabriel da Costa Secretário do CBHSF 

4. Adson Roberto Ribeiro Coordenador CCR Alto SF  

5. Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

6. Julianeli Tolentino Lima Coordenador CCR Submédio SF 

7. Célia Fróes Agência Peixe Vivo 

8. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

9. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

10. Deisy Nascimento Comunicação CBHSF 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum e informes. 

Após a verificação do quórum, o Sr. Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF), abre a reunião e agradece a presença de todos.  

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada no dia 30 de abril de 2020 por Videoconferência e verificação dos 

seus encaminhamentos.  

Memória da reunião aprovada por todos. 

 

3. Informe sobre:  

- Projetos 

- Status das ações relacionadas às decisões da APV para economia financeira 

Em seguida, Thiago Campos, gerente de projetos da APV explana sobre os projetos em execução financiados com 

recursos da cobrança pelo uso da água da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Destaca a realização de um webinar 

sobre o Sistema de Informações (SIGA) no dia 01 de julho de 2020 através do Youtube do CBHSF. Com a palavra, Adson 

Ribeiro fala sobre o Projeto de Zoneamento Ambiental Produtivo da Bacia do Rio Guavinipan aprovado em reunião da 

CCR Alto e DIREC, sendo que o mesmo não foi citado na carteira apresentada. O Gerente de Projetos da APV diz que irá 

incluí-lo na carteira e solicita que seja editado uma Resolução DIREC apenas para formalização. Rubia Mansur, gerente 

de integração da APV fala que a aprovação consta em ata da reunião DIREC realizada em Maceió nos dias 23 e 24 de 
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janeiro de 2020, mas que, de qualquer forma, irá minutar Resolução com data de hoje remetendo a aprovação do 

Projeto em janeiro de 2020. Em seguida, Thiago Campos fala sobre a ausência do retorno por parte de alguns 

proponentes como Projeto para usos múltiplos da água no sertão de Pernambuco; Projeto Reservatório Pulmão CASAL 

e Projeto em parceria com a CONBASF. Com relação ao Projeto de Pernambuco, o coordenador da CCR Submédio 

Julianeli Tolentino irá entrar em contato com o proponente. O gerente de projetos da APV fala que a CASAL solicitou 

um prazo para envio dos documentos pendente e da CONBASF não obteve nenhum tipo de retorno. Em seguida os 

presentes debatem sobre os projetos apresentados. Com a palavra, Rúbia Mansur sugere na próxima reunião DIREC a 

ser realizada no início de julho, possam reavaliar as datas dos eventos, plenárias e demais reuniões do comitê para 

2020 devido a questão da pandemia. Na sequência, Anivaldo Miranda fala da possibilidade de realização de uma 

plenária virtual. Este assunto deverá ser pautado na próxima reunião. Em seguida, Rúbia Mansur explica a situação dos 

escritórios regionais e ações que foram tomadas para desmobilização. Salienta que os funcionários das regionais de 

Bom Jesus da Lapa e Petrolina continuarão trabalhando e atendendo as CCRs no regime de home office.  

Encaminhamentos:  

Inserção do Projeto de Zoneamento Ambiental Produtivo da Bacia do Rio Guavinipan na carteira  

Elaborar Resolução DIREC para validação da inserção deste projeto supramencionado na carteira 

Pautar reavaliação dos eventos e reuniões do CBHSF 2020 

 

5. Debate sobre minuta de Deliberação Normativa sobre Pacto das Águas 
Com a palavra, Anivaldo Miranda fala sobre a proposta de Deliberação que dispõe sobre o Pacto das Águas, que é a 

construção de uma gestão integrada da bacia. Na sequência, Adson Ribeiro diz que realizou a leitura de todo estudo e 

salienta a importância de a discussão começar pela implementação e padronização dos instrumentos de gestão na 

bacia, sendo que o estabelecimento de vazão de entrega deverá ser a última tarefa do Pacto. Após debate, a DIREC 

solicita que a proposta do Pacto seja encaminhada para todas as Câmaras Técnicas, para que estas possam contribuir.  

Encaminhamento: Rubia Mansur irá articular reuniões necessárias para debate sobre o Pacto das Águas no âmbito das 

Câmaras Técnicas. 

 

6. Apoio ao Festival de Cinema de Penedo 2020 
Com a palavra, a gerente de integração fala sobre o Festival de Cinema de Penedo para 2020, cuja ficha de apoio foi 
protocolada com solicitação de apoio no valor de R$ 140 mil reais. Explica que o Festival está agendado para se 
realizar em novembro deste ano. Após questionamentos em relação à pandemia, Rúbia explica que inicialmente o 
apoio será viabilizado através de diárias de viagens e compra de passagens aéreas, como nos anos anteriores, no 
entanto, caso a metodologia do Festival seja alterada devido à pandemia, a questão irá retornar para na apreciação da 
DIREC. Após debates o indicativo de apoio é aprovado por todos, entretanto solicitam que o assunto seja pautado na 
próxima reunião DIREC para justificativa do aumento do valor do apoio, se comparada aos anos anteriores, e para 
melhor entendimento sobre a possível mudança de metodologia do Festival devido à pandemia. 
Encaminhamento: Aprovado indicativo de apoio, pautar na próxima reunião DIREC.   

 
7. Assuntos Gerais 
O presidente do CBHSF fala sobre o projeto de construção de uma Usina Hidroelétrica na região de Pirapora. Na 
sequência Adson Ribeiro fala que convocou uma CCR Alto, para o dia 15 de junho, para tratar sobre essa questão além 
de decidir sobre a parceria do IEF (viveiro de mudas). Os membros da DIREC solicitam que sejam enviados ofícios para o 
IBAMA, Ministério de Minas e Energia e Ministério do Desenvolvimento Regional solicitando mais informações a 
respeito deste projeto.  Em seguida Anivaldo Miranda explana sobre o projeto de instalação de usina nuclear em 
Itacuruba/Pernambuco. Após debates a DIREC aprova duas resoluções. A primeira para contratação de consultoria para 
elaboração de avaliação prévia de impactos ambientais em decorrência do projeto de implantação da UHE Formoso, no 
estado de Minas Gerais e a segunda com o mesmo objeto no entanto para análise do projeto da usina nuclear.  
Encaminhamentos: Resoluções para contratação de consultorias para avaliação dos impactos da construção da UHE 
Formoso e Usina Nuclear.  
Ofícios a serem encaminhados para MDR, MME e IBAMA sobre a construção da UHE Formoso. 
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Com a palavra, Rubia Mansur fala sobre as ações da Campanha em Defesa do Velho Chico. Anivaldo Miranda pede que 
as ações e projetos do comitê sejam também divulgados através do Instagram do CBHSF. Na sequência, Lessandro 
Gabriel elogia a campanha, que na cidade de Lagoa da Prata mobilizou diversas pessoas e instituições. Em seguida, 
Rúbia Mansur sugere que a DIREC aprove Resolução que regulamenta as reuniões de videoconferência. Os membros da 
DIREC aprovam e solicitam que a Resolução seja encaminhada por e-mail. Na sequência, Célia Fróes explica que no dia 
29 de junho haverá reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em que será pautada a questão da 
prorrogação dos atuais mandatos. Ato contínuo, Ednaldo Campos solicita que seja encaminhado link de acesso à 
reunião da CTIL que será realizada no dia 09 de junho que irá tratar sobre o conflito na região da bacia do rio Grande.  
Encaminhamentos: Resolução que normatiza as reuniões virtuais.  
 

9. Encerramento 
Após outros debates e não havendo mais nada a tratar, o presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, encerrou a 

reunião às 12h30. 

 

Maceió/AL, 04 de junho de 2020 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Resolução DIREC para validação da inserção do Projeto Guavinipan, já 
aprovado em janeiro de 2020, na carteira 

GI APV Imediato 

2 Pautar reavaliação dos eventos e reuniões do CBHSF 2020 GI APV Pautar na próxima reunião 

3 Articular reuniões necessárias para debate sobre o Pacto das Águas no 
âmbito das Câmaras Técnica 

GI APV Não estabelecido 

4 Pautar Festival de Cinema na próxima DIREC GI APV Pautar na próxima reunião 

5 Resolução para contratação de consultoria para avaliação dos impactos da 
construção da UHE Formoso 

GI APV Imediato 

6 Resolução para contratação de consultoria para avaliação dos impactos da 
construção de Usina Nuclear em Itacuruba/PE 

GI APV Imediato 

7 Ofícios a serem encaminhados para MDR, MME e IBAMA sobre a 
construção da UHE Formoso 

GI APV Imediato 

8 Resolução que normatiza as reuniões virtuais GI APV Imediato 

RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS PASSADOS 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Articular reunião com o MAPA para levar as demandas do Seminário Pesca. Maciel Oliveira e Honey Gama Não estabelecido 

2 Elaborar chamamento de projetos específicos para Comunidades 
Tradicionais (mais simplificado – 1 projeto por CCR) – 2021 

Thiago Campos 
 

Janeiro/2021 

3 Cartilha da cobrança impressa Rúbia Mansur e Adson Ribeiro Não estabelecido 

4 Verificar compatibilização da Expedição com o Projeto e Monitoramento 
do Baixo São Francisco 

Célia Fróes Não estabelecido 
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