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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 14 e 15/08/2019 
Local: Hotel Eldorado. Av. Olegário Maciel, 1220 – Centro, Paracatu/MG 
Horário 14/08/2019: 10h30 – 18h30 
               15/08/2019: 08h – 13h 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

 
Participantes: 
 

Nome 
Instituição 

 

1. Anivaldo Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2. José Maciel de Oliveira Vice Presidente do CBHSF 

3. Lessandro Gabriel da Costa Secretário CBHSF 

4. Adson Roberto Ribeiro Coordenador CCR Alto SF  

5. Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

6. Julianeli Tolentino de Lima Coordenador CCR Submédio SF 

7. Honey Gama Oliveira Coordenador CCR Baixo SF 

8. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

9. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

10. Célia Fróes Agência Peixe Vivo 

11. Luiz Roberto Porto Farias Representante CTIL CBHSF 

12. Larissa Rosa Representante CTPPP CBHSF 

13. Tiago Rodrigues Comunicação 

        
       Dia 14/06 
 

1. Abertura, verificação de quórum e informes 

O Sr. Anivaldo Miranda abriu a reunião, após a verificação do quórum e agradeceu a presença de todos. Com a palavra 

o coordenador da CCR Alto São Francisco, Adson Ribeiro agradece a presença de todos na cidade de Paracatu/MG e se 

coloca à disposição.  

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada nos dias 17 e 18 de junho de 2019, MCZ e verificação de seus 

encaminhamentos.  

Após a leitura, a ata foi aprovada por unanimidade. Na sequência, Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência 

Peixe Vivo, faz a leitura dos encaminhamentos. Seguem os principais:  

i. Resultado Seminário e Plenária – Carta de Brasília. Rubia Mansur informa que a Carta de Brasília foi encaminhada 

para a comunicação para publicidade e para os órgãos solicitados, como ANA, IGAM, dentre outros. 

 

ii. Elaborar TDR específico para o estudo das ameaças e impactos das barragens de rejeitos na bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco. Com a palavra, Thiago Campos, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo, informa que irá encaminhar o 
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TDR na segunda quinzena de setembro. A DIREC solicita que quando o TDR estiver pronto, que o mesmo também seja 

encaminhado para CTPPP (via GT Segurança de Barragens) com prazo para contribuições.  

 

iii. Contratar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico, executivo e execução da obra do reservatório 

pulmão de Piaçabuçu – CASAL. Thiago Campos informa que o TDR foi encaminhado para conhecimento de todos. DIREC 

autoriza dar prosseguimento ao processo.  

 
iv. Elaborar Minuta de TDR da Campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico – 2020”. Elaborado. 

Aguardando ok Anivaldo e Maciel 
 
v. Formatar relatório para prestação de contas dos custeados do CBHSF – Formatado no próprio documento Relatório 

de Viagem. 
 
vi. Realizar reunião conjunta CTAI, DIREC e consultor Leonardo Mitre para debater sobre Pacto das Águas. A DIREC 

informa que no primeiro momento a APV irá elaborar ofício a ser assinado por Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe 

Vivo e Anivaldo Miranda para apresentar o consultor Leonardo Mitre e o trabalho que o mesmo está desenvolvendo aos 

órgãos gestores e Anivaldo Miranda irá articular com os secretários de estado da bacia. 

 

vii. Tratativas para assinatura do Termo de Cooperação com o estado da Bahia, referente ao cadastro de usuários do rio 

Corrente.  Em andamento. A Agência Peixe Vivo identificou necessidade de melhoria. No momento está com a SEMA. 

 

viii. Encaminhar ofício para Universidade proponente do Projetos de Floresta/PE, dando um prazo para retorno. Caso 

não haja, eliminar e chamar o próximo projeto da carteira. Com a palavra, Thiago Campos informa que realmente não 

houve retorno por parte do proponente. Neste sentido, dará prosseguimento ao processo, chamando o próximo da 

carteira. 

  

ix. Aumentar mais 2 municípios por região fisiográfica para serem contemplados com PMSB. Feito 

x. Ofício para ser encaminhado aos MP solicitando que eles acompanhem os desdobramentos dos PMSB. Feito 

xi. Enviar a liminar do projeto de cadastramento de usuários para Maciel. A ser encaminhado 

xii. Iniciar o processo de contratação dos projetos especiais da DIREC já definidos. Em andamento 

 

xiii. Definição do projeto especial pela CCR Baixo. Com a palavra Honey Gama informa que após reunião da CCR Baixo 

ficou estabelecido como prioritário o projeto da Central triagem e compostagem. Apresentaram também a proposta do 

aquário que entrará na carteira de projetos. Foi autorizado o prosseguimento do processo.  

 

xiv. Reunião entre IEF, Secretário SEMAD, Adson e Anivaldo relacionada ao projeto do Viveiro. Com a palavra, Adson 

Roberto explica que na próxima reunião da CCR Alto será debatida a questão do projeto. Na sequência Thiago Campos 

informa que a Agências Peixe Vivo recomenda o encerramento do Termo devido à falta de cumprimento por parte do IEF. 

No entanto, o IEF ficou de apresentar o cadastro até o dia 23/08 e na sequência irá apresentar na CCR Alto. Os membros da 

DIREC recomendam o encerramento caso o IEF não apresente o cadastro, lavrando documento de que todos os materiais já 

adquiridos estejam sob responsabilidade do IEF, porém a decisão da continuidade ou não será da CCR Alto.  

 

xv. Encaminhar a demanda do Projeto apresentado por Julianeli, parceria e apoio EACC. Com a palavra, Rúbia Mansur 

devolve o projeto para Julianeli Tolentino, anexado Parecer da APV, para adequação por parte do proponente.  

 

xvi. Encaminhar o edital de chamamento de Projetos no semiárido e a oficina. Incluir na oficina mais 3 estudos de caso 

de sucesso de ações no semiárido – geração de renda. Encaminhar à CTPPP a proposta da oficina e chamamento aprovados 
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pela DIREC como desdobramento de discussão da reunião em Salvador, para conhecimento. Com a palavra, Rúbia Mansur 

informa sobre a recomendação da CTPPP e decisão de suspensão do edital. Este assunto será tratado de forma mais 

detalhada posteriormente.  

 

xvii. Minuta de TDR publicações da gestão do CBHSF, relacionadas ao balanço final das atividades realizadas pela atual 
gestão do CBHSF. Elaborado. Aguardando ok do Anivaldo  

 

xviii. Elaborar TDR para a realização de estudo específico sobre o Aquífero Urucuia. Thiago Campos irá elaborar a 

minuta e encaminhar para DIREC. Prazo: Segunda quinzena de setembro 

 

xix. Encaminhar para os membros da DIREC a composição atual da CTAS. Encaminhado 

 

xx. Formalizar parceria para a contratação da execução das obras e serviços para interligação do sistema de 

esgotamento sanitário do Centro Histórico de Penedo com a ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, após a apresentação 

da Nota Técnica do SAAE Penedo. Maciel Oliveira irá encaminhar documento para email de todos.   

 

xxi. Avaliar a viabilidade de projeto de Bom Jesus da Lapa entregue por Ednaldo Campos. Com a palavra, Thiago Campos 

apresenta Parecer da APV que não recomenda o apoio ao projeto e expõe seus argumentos – drenagem de lagoa marginal. 

Após o debate, a DIREC resolve não financiar o projeto.  

 

xxii. Solicitar via assessoria jurídica da Agência Peixe Vivo, a inclusão do CBHSF como Amicus curiae no inquérito do 

Rompimento Barragem de Brumadinho. Com a palavra, Célia Fróes informa que a assessoria jurídica da Agência Peixe Vivo 

está trabalhando nesta questão.  

 

xxiii. Verificar a viabilidade de abertura de procedimento de conflito de uso com relação ao rompimento da barragem 

em Brumadinho. Com a palavra, Adson Ribeiro fala que a questão será tratada na próxima reunião da CCR Alto, a se realizar 

no dia 30/08/2019.  

 

xxiv. Organizar o V Encontro Comitês afluentes. (Convites Afluentes, logísticas, palestrantes, etc) Realizado 

 

xxv. Iniciar articulação para a realização do III SBHSF na UFMG. Irá produzir proposta para apreciação na próxima 

reunião da DIREC. Agendar reunião com Renato Garcia, Silvia e Andréia Alves. Pautar conceito do próximo Simpósio em 

reunião DIREC. Com a palavra, Rúbia Mansur fala que o coordenador do Fórum e Pesquisadores da Bacia Hidrográfica do Rio 

São Francisco, prof. Melchior Nascimento, acompanhado pelo Prof. Renato Garcia irão reunir, na próxima semana, com a 

Professora Silvia da UFMG para iniciar as tratativas do Simpósio.  

 

xxvi. Iniciar tratativas para viabilizar apoio do CBHSF aos seguintes eventos: (1) Diálogos Hidroviáveis, R$ 20 mil, (2) 

ENCOB, R$ 50 mil e (3) Desafio dos Sertões, 15 mil. Realizado 

 

xxvii. Aguardar reunião da CTCT que será realizada no dia 05/07 para terminar o TDR Mobilização processo eleitoral. 

Com a palavra, Rubia Mansur explica que foi incorporado ao TDR os encontros dos povos quilombolas e indígenas, sendo 

que o mesmo está na fase de orçamentos.  

 

xxviii. Iniciar as tratativas com o Sr. Ângelo, do Observatório das águas para viabilizar a realização de oficina em 

Salvador nos dias 01 e 02/08. Feito. Com a palavra, Anivaldo Miranda fala brevemente sobre a oficina de capacitação para 
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aplicação dos indicadores de governança das águas. Informa que o moderador Ângelo Lima do OGA irá encaminhar o 

relatório aos participantes. 

 

xxix. Iniciar tratativas para a realização do Encontro dos prefeitos em Brasília. Minutar proposta de programação. Com 

a palavra, Anivaldo Miranda fala da prorrogação deste evento. Diz que se não houver uma boa articulação com deputados, 

prefeitos, dentre outros, o evento será em vão. Neste sentido, o mesmo irá fazer essa articulação, e na sequência nova data 

será agendada.  

 

3. Apresentação dos Status dos Projetos demandados e contratados.  

Com a palavra, Thiago Campos apresenta sobre os status dos projetos demandados e contratados do CBHSF. Muitos dos 

projetos elencados foram debatidos nos encaminhamentos das demandas elencadas na memória da reunião. Apresenta 

planilha com as demandas prioritárias e status de cada contratação.  Em relação ao Viveiro de Patos de Minas, Thiago 

Campos complementa que houve uma reunião na semana passada, em que técnicos do IEF disseram que estão trabalhando 

para cumprimento da parceria. Foi dado um prazo até o dia 23 de agosto para envio do cadastro. Diz ainda que no dia 

30/08 haverá reunião da CCR Alto para deliberar sobre essa questão. Conforme descrito anteriormente, a DIREC recomenda 

o encerramento da parceria, caso o IEF não apresente o que foi acordado, no entanto a decisão final fica sob 

responsabilidade da CCR Alto.  

 

4. Apresentação do Parecer APV – pré seleção dos Municípios a serem contemplados com o PMSB 

Ainda com a palavra, o gerente de projetos da Agência Peixe Vivo, apresenta todo o processo de seleção, conforme o edital 

de chamamento para contratação de PMSB e apresenta os municípios selecionados. Fala da participação de membros das 

CCR, através de grupos de trabalho, que corroboraram no processo. Fala que, com exceção do médio São Francisco, foram 

mantidos os municípios pré selecionados, conforme os critérios objetivos no edital. Entende que não é oportuno fazer 

alterações, considerando que o edital é claro em seus objetivos. Com a palavra, Ednaldo Campos questiona a figura do GT 

da CCR, sendo que estes não podem fazer alterações. Diz que muitos dos municípios selecionados das CCR Médio, se quer 

participam das reuniões da Câmara. Na sequência, Anivaldo Miranda explica que este não era um critério elencado no 

edital, no entanto, para os próximos, o mesmo poderá ser considerado.  Na sequência, a Resolução DIREC que seleciona os 

municípios a serem contemplados com PMSB no âmbito do Chamamento 01/20149 foi colocada em aprovação. 

 

5. Resolução DIREC que “Seleciona os municípios a serem contemplados com PMSB no âmbito do Chamamento 

01/2019” 

A resolução foi aprovada, sendo os municípios selecionados: 

- Alto São Francisco – Moema, Mamonas, Diamantina, Verdelândia, Feira da Mata, Urandi, Caetanopolis, Martinho Campos, 

Bonito de Minas, Japaraiba, Bambui e Iguatama. 

- Médio São Francisco: Campos Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Morro do Chapéu, Iuiu, Boquira, João Dourado, Oliveira 

dos Brejinhos, São Gabriel, Sitio do Mato, Paratinga, Formosa do Rio Preto e Uibai. 

- Submédio São Francisco: Campo Formoso, Umburanas, Água Branca, Afrânio, Santa Filomena, Ibimirim, Itacuruba, Jatoba, 

Ourolandia, Sobradinho, Santa Maria da Boa Vista e Dormentes. 

- Baixo São Francisco: Águas Belas, Santana do São Francisco, Senador Rui Palmeira, Olivença, Porto da Folha, Teotônio 

Vilela, Igaci, Itabi, Poço das Trincheiras, São José da Tapera, Palmeira dos Índios e Junqueiro.  

 

6. Informes 

- Diálogo Hidroviáveis 

- Oficina de capacitação para aplicação dos indicadores de governança das águas 

- Reunião ANA sobre Monitoramento Qualidade de Água no baixo São Francisco 

- Suspensão do Edital de Chamamento Semiárido 
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- Programação Seminário sobre Semiárido – Novembro/2019 

- V Encontro dos Comitês Afluentes da BHSF 

Com a palavra, Anivaldo Miranda passa para os informes. Em relação ao Diálogo dos Hidroviáveis, o presidente do 

CBHSF diz que o evento contou com autoridades e foi interessante, no entanto poderia contar com uma presença 

maior da sociedade e usuários. Sugere que na próxima reunião Plenária haja apresentação do DNIT em relação a 

hidrovias. Sobre a oficina indicadores, Anivaldo Miranda explanou no momento dos encaminhamentos. Na sequência 

fala sobre o Projeto de Monitoramento da Qualidade de água no baixo São Francisco, cujo Plano de Trabalho é anexo 

ao 6º Termo Aditivo do Contrato de Gestão. Diz que a ANA repassou para Agência Peixe Vivo quatro milhões e meio, 

recurso diverso da cobrança, para aprimoramento da rede de monitoramento de qualidade das águas superficiais da 

bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Diz que um termo de referência foi elaborado e encaminhado à ANA, cuja área 

delimitada foi o baixo São Francisco, no entanto não houve retorno por parte do órgão. Depois de diversas cobranças 

realizadas por parte da Agência Peixe Vivo, a ANA informou que o TDR não estava apto para contratação sem 

indicação de melhorias. Com a palavra, Célia Fróes complementa dizendo que agendou reunião em Brasília com o 

setor responsável da ANA para alinhamento da questão. Foram para essa reunião Célia Fróes, Patrícia Sena – assessora 

técnica da Agência Peixe Vivo, Maria Nogueira, membro do GT Monitoramento da CTPPP e representantes dos órgãos 

do estado de Alagoas e Sergipe. Ficou esclarecida a questão da melhoria do TDR e a Agência Peixe Vivo, em conjunto 

com Maria Nogueira e Ana Catarina - CTPPP /CBHSF irão concluir o TDR e encaminhar novamente para a ANA para 

aprovação, com estimativa de execução no próximo ano. Em seguida, Rúbia Mansur fala sobre o V Encontro dos 

Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a se realizar nos dias 21 e 22 de agosto de 2019 em 

Maceió. Informa que o evento já está todo organizado, custeados com as logísticas concluídas e palestrantes 

confirmados.  O presidente do CBHSF, aproveita a oportunidade e fala sobre o ENCOB a se realizar no final de outubro 

em Foz do Iguaçu. A Direc define que serão custeados os membros da DIREC e mais um representante por CCR, além 

dos coordenadores das Câmaras Técnicas. Na sequência, dá prosseguimento aos informes relacionados à suspensão 

do edital de chamamento para projetos no semiárido e oficina do semiárido. Com a palavra, Rúbia Mansur diz que em 

relação a oficina informa que a programação inicial foi proposta pelo Thiago Campos e houveram contribuição do GT 

Semiárido. A oficina permanece nos dias 07 e 08 de novembro em Petrolina/PE. Em relação ao Edital fala que na 

última reunião da CTPPP a Agência Peixe Vivo apresentou o edital, que havia sido aprovado na reunião DIREC. No 

entanto, houveram diversas críticas, principalmente relacionadas aos critérios de avaliação das propostas, valores dos 

projetos, dentre outros. Informa que foi recomendado a suspensão do edital, já publicado, sendo tal sugestão acatada 

pelo presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda. Diz que a Agência Peixe Vivo respondeu as instituições/municípios 

que encaminharam propostas que o edital havia sido suspenso e que assim que o mesmo fosse republicado, eles 

seriam informados. Diz que foram recebidas vinte e seis propostas de projetos para ações no semiárido: 02 para o Alto 

São Francisco, 12 para o Médio São Francisco, 5 para Submédio São Francisco e 07 para o Baixo São Francisco. Na 

sequência, Larissa Rosa, secretária da CTPPP fala sobre a análise da Câmara, diz que o edital deve ser aprimorado e 

que deve ser considerados outros critérios. Questiona também o valor por projeto, além de que em um projeto deve 

considerar ações conjuntas no semiárido. Seria um projeto completo, não pontual. Diz que foi questionado também o 

proponente não poder receber os recursos para execução dos projetos. Mostra em tela a versão ajustada pelo GT 

Semiárido composto por Johann Gnalindger, George Gurgel e Ana Catarina. Reforça a necessidade da presença de 

representante da DIREC nas reuniões da câmara. Na sequência, Thiago Campos explica o edital e o motivo pelo qual 

foram elencados aqueles critérios objetivos. Fala que o edital foi baseado unicamente nas ações previstas no Plano de 

Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco. Em relação ao valor por Região Fisiográfica diz que a ideia é que o 

CBHSF financie grandes projetos, ao invés de pulverizar. Além disso diz que de acordo art. 7º, inciso 2º da DN CBHSF 

Nº 72/2012 a fim de que prevaleça uma distribuição equilibrada entre as CCR, não poderá uma CCR receber 

quantitativo de projetos e recursos maior que 15% em relação às demais, salvo na ausência de demanda, justificando 

assim os valores igualitários por região fisiográfica, assim como já é realizado nos projetos hidroambientais. Fala ainda 

que de acordo com a legislação e a própria deliberação do comitê os projetos, após aprovação da DIREC, serão objeto 
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de licitação e contratação, através de Atos Convocatórios e ampla divulgação, conforme regulamentado pelo Contrato 

de Gestão e demais normas pertinentes, impedindo assim o repasse do valor aos proponentes. Após debates, a Direc 

solicita que seja realizada uma comparação entre o edital original e o sugerido pelo GT Seminárido da CTPPP. Será 

agendada reunião DIREC, Agência Peixe Vivo e GT por videoconferência para fechamento do edital.  

 

7. Apresentação Nota Técnica SAAE Penedo sobre o projeto da contratação de execução das obras e serviços para 

interligação do sistema de esgotamento sanitário do Centro Histórico de penedo com a ETE 

O Sr. Maciel Oliveira informou que irá encaminhar a nota técnica via e-mail para os membros da DIREC.  

   

8. DN Ad referendum sobre bens adquiridos Pankará e Projeto Pirapora 

Com a palavra, Rubia Mansur fala da necessidade de aprovar as Deliberações que dispõe sobre doação de bens do 

Projeto Pankará e Pirapora. Informa que a Deliberação aprovada em plenário fala sobre cessão e não doação. Por 

orientação da ANA a mesma deve ser aprovada como doação. Na sequência, Célia Fróes contextualiza o processo de 

discussão com a ANA em relação aos patrimônios dos projetos.  

 

9. Resoluções DIREC que “Define as ações que serão apoiadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

(CBHSF) com recursos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica do rio São Francisco 

Na sequência foram apresentadas as propostas de apoio. Sendo todas aprovadas, através de Resolução DIREC nos 

seguintes valores: 

- Circuito Festival de Cinema: R$ 100.000,00 

- CONACOM: R$ 18.000,00 

- IX Encontro e Feira dos Povos do Cerrado: R$ 5.000,00 

  

10. Debate sobre a participação da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos – CTPPP nos processos demandados 

pelo Comitê (DIREC/APV/CTPPP) – Necessidade de melhoria na comunicação 

 

Com a palavra, Rúbia Mansur contextualiza o motivo pelo qual foi pautada essa questão. Fala que, depois da última 

reunião da CTPPP realizada em Belo Horizonte, ficou clara a necessidade de estabelecer um fluxo de trabalho e 

comunicação entre CTPPP, Diretoria do Comitê e Agência Peixe Vivo. Diz que houveram alguns questionamentos 

relacionados ao trabalho da Agência Peixe Vivo, que entende não proceder, como por exemplo, não encaminhar alguns 

TDR para avaliação da Câmara. Explica que é bom que a Câmara Técnica verifique algumas questões, até pela expertise 

de seus componentes, no entanto se a Agência Peixe Vivo receber demanda da DIREC a mesma será providenciada, 

independente da avaliação de câmara técnica, a não ser que seja orientada para tal. Lembra também sobre necessidade 

de agilidade nos processos. Diante do exposto sugere que seja normatizado tal fluxo. Devido ao avançar do horário ficou 

estabelecido que a DIREC, sob responsabilidade do vice presidente, Maciel Oliveira, irá propor na próxima reunião DIREC 

fluxo da participação da CTPPP nos processos demandados pelo CBHSF. Com a palavra, Anivaldo Miranda diz que 

quando houver a necessidade de passar alguma demanda pela CTPPP a DIREC irá indicar. No entanto para casos 

urgentes não haverá necessidade.  

 

11. Alinhamento sobre as ações do CBHSF em relação aos questionamentos relacionados à nova metodologia de 

cobrança 

Com a palavra, Julianeli Tolentino recomenda que a reunião agendada para o dia 28 de agosto de 2019 em Juazeiro que 

trataria sobre a atualização da metodologia de cobrança da bacia hidrográfica do São Francisco, junto aos irrigantes e 

demais usuários da reunião fosse cancelada. Diz que não é o CBHSF que deve iniciar este debate. Na sequência, Adson 

Ribeiro fala sobre inconsistências nos valores da cobrança e sugere uma maior visibilidade da aplicação dos recursos 

junto aos usuários de água da bacia. Sugere reunião com ANA e APV para traçar estratégia para o alcance desses 
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usuários. Neste sentido, ficou agendada reunião por videoconferência no dia 26/08/2019 entre ANA, CBHSF, APV e 

Comunicação CBHSF para debater esse tema.  

 

12. Fechamento da programação e diretrizes sobre o Encontro dos Pescadores da BHSF e ações necessárias para sua 

realização. 

Com a palavra, a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo fala que minutou uma programação e encaminhou para o 

escritório de Maceió para colaboração. A minuta, na sequência, foi encaminhada para Maciel Oliveira que ficou 

responsável de concluir a programação até 25/08/2019.  

 

13. Encerramento 

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, encerra a reunião ás 18h30.  

 

      Dia 15/08 
 

- Visita Técnica Kinross 08h – 12h 

 

 

Paracatu/MG, 14 de agosto de 2019 

 

 

Anivaldo Miranda Pinto 

Presidente do CBHSF 

Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 

 

 

 

Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Sugestões TDR Campanha Carranca 2020 
 

Anivaldo e Maciel Não estabelecido 

2 Sugestões TDR Publicações Gestão Anivaldo Miranda Não estabelecido 

3 Parceria SAAE Penedo – Envio da Nota Técnica Maciel Oliveira Não estabelecido 

4 Encaminhar Carta de Brasília para comunicação para 
publicação no site do CBHSF 

Rubia Mansur Não estabelecido 

5 Incluir CBHSF como Amicus Curiare processo rompimento 
barragem Brumadinho 

Célia Fróes Não estabelecido 

6 Debater na próxima CCR Alto se será instalado conflito de uso 
na região. 

Adson Ribeiro 30/08/2019 

7 TDR Estudo Barragens – encaminhar para DIREC e GT/CTPPP 
dando prazo para contribuições 

Thiago Campos 2ª quinzena de setembro 

8 TDR Aquífero Urucuia – encaminhar para DIREC Thiago Campos 2ª quinzena de setembro 

9 Pacto das Águas - APV irá elaborar ofício a ser assinado por 
Célia Fróes e Anivaldo Miranda para apresentar o consultor 
Leonardo Mitre e o trabalho que o mesmo está 
desenvolvendo aos órgãos gestores 

APV Não estabelecido 

10 Articulação com os secretários de estado da bacia Anivaldo Miranda Não estabelecido 

11 Apresentar proposta de grupo de trabalho que irá 
acompanhar o SIGA na próxima DIREC  

Thiago Campos Próxima reunião DIREC – 

21/10/2019 

12 I Encontro dos Prefeitos da BHSF – prorrogado 
Articulações necessárias para realização do mesmo. 
 

Anivaldo Miranda Não estabelecido 

13 Grandes projetos (Projetos especiais da DIREC). Dar 
prosseguimento 
 

Thiago Campos Não estabelecido 
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14 Julianeli irá ajustar a demanda (parceria UNIVASF/CBHSF) após 
leitura do projeto e nota técnica da Agência Peixe Vivo.  
 

Julianeli Tolentino Não estabelecido 

15 Vídeo de +- 9 minutos de projetos realizados pelo CBHSF em 
especial em áreas das comunidades tradicionais. 
 

Tanto Expresso (via Rubia Mansur) Não estabelecido 

16 Necessidade de maior acompanhamento dos projetos por 
parte das CCRs 
 

CCRs Ação contínua 

17 Fazer documento de encerramento colocando sob 
responsabilidade do IEF a guarda do patrimônio já adquirido, 
caso a parceria seja encerrada. 
 

Thiago Campos Não estabelecido 

18 Plenária DEZ/19:  
- Adson sugere apresentação do Projeto de gerenciamento da 
irrigação. EMBRAPA – Lineu Neiva 
- Apresentação DNIT 
- Tema sugerido: Semiárido 
- Referendar DN Pankará e Pirapora 
 

  

 

Plenária dezembro/2019 

19 Para os próximos editais para PMSB observar questão de 
participação dos municípios nas ações do Comitê 
 

Thiago Campos Não estabelecido 

20 Cancelar reunião prevista para o dia 28/08 em Petrolina e 
fazer uma videoconferência com ANA, CBHSF, APV e 
comunicação do SF no dia 26/08/2019 às 10h 
 

Rúbia Mansur Imediato 

21 Avaliação da minuta do Encontro de Pescadores Artesanais da 
BHSF 

Maciel Oliveira 25/08/2019 
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22 Comparativo entre o Chamamento Semiárido edital original e 
a versão entregue pela CTPPP. Reunião videoconferência da 
DIREC para avaliação do documento e aprovação final da 
pauta da Oficina do Semiárido - dia 10/09.  

Rubia Mansur 10/09/2019 

23 Apresentação de proposta do fluxo com a CTPPP  Maciel Oliveira 21/10/2019 (próxima DIREC) 

24 TDR Sensibilização Ambiental - Ana Catarina está fazendo 
comparativo dos TDR. A mesma irá encaminhar para APV 

Ana Catarina Não estabelecido 

25 Próxima reunião DIREC – Foz do Iguaçu  21/10/2019 

 

 


