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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 17 e 18/06/2019 
Local: Escritório Regional Maceió 
Endereço: Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, nº 625, sala 211, Jatiúca, Maceió/AL 
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. Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

11. Delane Barros Comunicação CBHSF 

        
       Dia 17/06 
 

1. Abertura, verificação de quórum e informes 

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

sobre a situação das barragens na bacia do Rio São Francisco, afirmando que em caso de rompimento de alguma 

barragem que atinja o São Francisco a situação ficará insustentável. Após um breve debate sobre o assunto, foi iniciada 

uma discussão sobre um balanço das atividades do dia 03 de junho, onde cada Coordenador fez suas considerações. O 

Sr. Lessandro Costa iniciou sugerindo uma ampliação da Campanha para que a mesma ganhasse mais visibilidade. O Sr. 

Ednaldo Campos falou sobre o sucesso da campanha na região do Médio SF e sugeriu que na próxima fosse contratado 

um telão onde fosse possível utilizá-lo para passar, vídeos, filmes, reportagens sobre o São Francisco. O Sr. Julianeli 

Lima também falou sobre o sucesso da campanha, destacando todas as atividades educativas e culturais que foram 

realizadas durante a mesma. O Sr. Honey Gama também fez elogios a edição de 2019, porém ressaltou a necessidade 

de contratação de um cerimonial permanente para ser utilizados nos eventos do CBHSF, solicitando um cerimonialista 

para o evento de entrega do projeto na bacia do Rio Curituba, que ocorreria no dia 03 de julho. O Sr. Maciel Oliveira 

disse que a campanha foi muito produtiva e falou sobre a necessidade de construção de um TDR para a campanha de 

2020. O Sr. Anivaldo Miranda elogiou a cobertura jornalística e disse que a ideia é envolver todos que, 

espontaneamente, desejem participar. Disse também que é importante mobilizar outras prefeituras para que 

participem da campanha. Solicitou que na próxima reunião fosse apresentada a minuta do TDR para a campanha 2020. 

A Sra. Rúbia Mansur falou sobre a necessidade de traçar diretrizes para facilitar o processo de produção do TDR. Sobre 

o Programa de Sensibilização Ambiental, a Sra. Rúbia Mansur disse que o mesmo está sendo orçado.  
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2. Aprovação das Ajudas Memória 

As minutas das ajudas memórias das reuniões ocorridas em Brasília, no dia 13 de fevereiro, e Belo Horizonte, nos dias 

04 e 05 de abril foram aprovadas e seus encaminhamentos verificados.  

 

3. Análise dos gastos com logísticas da DIREC e outras instâncias e sua correlação com o equilíbrio entre custeio e 

investimentos 

O Sr. Anivaldo Miranda falou sobre a necessidade de equilíbrio dos gastos e que medidas de restrição tem de ser 

tomadas pelos Coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais, verificando, por exemplo, a real necessidade de 

realização de eventos e reuniões. O Sr. Adson Ribeiro justificou os gastos da CCR Alto em razão de necessidade de 

realização de mais reuniões na Câmara para regularizar a questão da coordenação da mesma, além do fato dos últimos 

acontecimentos relacionados ao rompimento de barragem em Brumadinho/MG ter demandado mais viagens de 

membros desta CCR. 

 

4. Apresentação dos resultados da oficina de planejamento do CBHSF e metodologia para seu acompanhamento 

O Sr. Maciel Oliveira fez um breve relato sobre os resultados obtidos na oficina, houve uma breve discussão sobre o 

assunto, todos elogiaram o evento e aprovaram o planejamento proposto. Informa que ele será o “fiscal” do 

planejamento.  

 

5. Apresentação do Status dos projetos demandados e contratados 

O Sr. Thiago Campos apresentou a situação de todos os projetos que estão em andamento e demandados. Os 

coordenadores fizeram algumas observações sobre os mesmos, nas suas respectivas regiões. Em relação ao 

Chamamento Público nº 01/2019 – Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, após debates, a DIREC 

aprovou a inclusão de mais dois munícipios por região fisiográfica a serem contemplados com o PMSB, totalizando 48 

municípios contemplados. Em seguida, o Sr. Anivaldo Miranda falou sobre o trabalho de consultoria do Sr. Leonardo 

Mitre e sobre a parceria com a SUDENE. O Sr. Ednaldo Campos falou sobre a importância do diagnóstico que está 

sendo realizado na Lagoa de Itaparica e da necessidade de auxílio do CBHSF para a continuação dos trabalhos. O Sr. 

Thiago Campos também fez alguns esclarecimentos sobre a parceria com o IEF/MG e disse que o projeto está 

paralisado em razão do não cumprimento, por parte do IEF, do Termo de Cooperação assinado. O Sr. Adson Ribeiro se 

propôs a tentar articular uma reunião com os envolvidos para resolução dos problemas relacionados ao projeto. O Sr. 

Thiago Campos falou que não obteve retorno do projeto de Floresta/PE (aprovado no Edital de Chamamento 01/2018 – 

requalificação ambiental) e o Sr. Julianeli Lima solicitou que fosse dado um prazo a instituição para resposta e, em caso 

de não atendimento, seja dada prioridade ao próximo da carteira. Também foi aprovado o envio de ofícios para os 

MP’s solicitando que os mesmos acompanhem os desdobramentos ocorridos sobre o assunto após a entrega dos PMSB 

pelo CBHSF. 

 

6. Apresentação da projeção dos investimentos previstos para o segundo semestre de 2019 e 2020 e principais 

comprometimentos de rubricas do PAP 2018-2020 

O Sr. Thiago Campos apresentou o planejamento com relação aos investimentos previstos no PAP. Após a finalização 

iniciou-se um debate a respeito do estrutura do PAP e da necessidade de redução das rubricas. Sobre os projetos 

especiais, foi definido o valor de R$ 3 milhões para cada CCR.  

 

7. Apresentação da proposta de chamamento para projetos no semiárido 

O Sr. Maciel Oliveira falou sobre a proposta de Chamamento de Projetos para a região do Semiárido e apresentou um 

briefing do evento de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, sendo ambos aprovados, por unanimidade, pela Diretoria 

Colegiada.   
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8. Apresentação da proposta de construção do SIGA São Francisco 

Em seguida, o Sr. Thiago Campos falou sobre a proposta do SIGA SF, ratificou a importância do sistema e do legado que 

o mesmo deixaria. Após alguns debates sobre o assunto, o encaminhamento do projeto foi aprovado, também por 

unanimidade, pela DIREC.  

 

9. Resoluções DIREC 

Iniciou-se uma discussão sobre Resoluções DIREC que necessitariam de aprovação e, após a apreciação e discussão dos 

presentes sobre as mesmas, todas foram aprovadas, são elas: nº 76 - implantação do reservatório pulmão em 

Piaçabuçu/AL, nº 77 – projeto de esgotamento sanitário em Penedo/AL, nº 78 - chamamento público e organização de 

oficina de sustentabilidade hídrica no semiárido, nº 79 – que regulamenta o fluxo de processo de construção do PAP, 

nº 80 – diretrizes relacionadas a campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico 2020, nº 81 – sobre a 

produção de publicações relacionadas ao balanço final das atividades da atual gestão do CBHSF, nº 82 – sobre a 

produção de TDR específico para a elaboração de estudos das ameaças e impactos das barragens de rejeitos na bacia 

do rio São Francisco, nº 83 – elaboração de TDR para a realização de estudos sobre o aquífero Urucuia, nº 84 – ações 

que serão apoiadas pelo CBHSF,  nº 85 – sobre o estabelecimento de normas, procedimentos e critérios para o 

processo eleitoral de renovação dos membros do CBHSF e nº 86 – sobre o aumento do número de municípios a serem 

contemplados com os PMSB. O Sr. Anivaldo Miranda disse que, com relação a Resolução DIREC nº 77, ainda é preciso o 

envio de nota técnica do SAAE para atestar a real necessidade da execução dos serviços. 

  

10. Barragens, Encontro de Comitês Afluentes do CBHSF e III SBHSF 

O Sr. Anivaldo Miranda solicitou que a Agência Peixe Vivo, através de sua assessoria jurídica, faça um requerimento para 

que o CBHSF faça parte como Amicus curiae nos processos relacionados ao rompimento da barragem ocorrido em 

Brumadinho/MG. Também consultou a todos sobre a possibilidade da abertura de um procedimento de conflito de uso 

para esta questão. O Sr. Adson Ribeiro se comprometeu a avaliar a questão com o pessoal do entorno do lago de Três 

Marias. A Sra. Rúbia Mansur apresentou a minuta da programação do V Encontro de Comitês Afluentes. A mesma foi 

discutida e as sugestões foram inseridas na minuta, a mesma foi aprovada. Após isso, iniciou-se uma discussão sobre o 

III SBHSF. O Sr. Melchior Nascimento, fez alguns esclarecimentos e considerações a respeito, informou que entrará em 

contato com os professores Renato Garcia, Andreia Fontes e Silva (UFMG) para início da construção das articulações e 

repassará as informações para DIREC assim que possível. Após mais discussões, o 1º dia de reunião foi encerrado às 

18:20h. 

 

      Dia 18/06 
 

11. Concessão de apoio para eventos 

O 2º dia de reunião foi iniciado com debates a respeito das solicitações de apoio feitas ao CBHSF. Sobre o Desafio dos 

Sertões foi definido o valor de R$ 15 mil para apoiar o evento, tentando negociar para esse aporte a cota Sertão. Em 

seguida, o Sr. Adson Ribeiro falou sobre o evento Diálogos Hidroviáveis que vai ocorrer em Minas Gerais entre os dias 24 

e 27 de julho. Após discussões, foi definido o apoio de até RS 20 mil para esse evento. Para o ENCOB a apoio do CBHSF 

será de R$ 50mil. 

 

12. Apresentação da Minuta do TDR sobre Mobilização do Processo Eleitoral 

A Sra. Rúbia Mansur apresentou o TDR e a DIREC fez algumas considerações sobre o mesmo. Foram realizadas algumas 

alterações no documento, atendendo a solicitações dos membros da DIREC, sendo que foram incorporadas no TR. 

Apenas o local da Plenária Eleitoral das ONG’s e Organizações Técnicas de Ensino e Pesquisa na região do Alto São 

Francisco precisou ser votado, uma vez que não houve concordância na definição. Dessa forma, o município de Belo 

Horizonte recebeu 2 votos (Srs. Adson Ribeiro e Honey Gama) e Pirapora, 5 (Srs. Anivaldo Miranda, Maciel Oliveira, 
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Julianeli Tolentino, Ednaldo Campos e Lessandro Costa). Ficou pendente apenas questões relacionadas as plenárias das 

comunidades quilombola e indígenas, dependendo da reunião da Câmara Técnica de Comunidades tradicionais – CTCT, 

a ser realizada no dia 05 de julho, para fechamento do mesmo. Após reunião da CTCT e encaminhamento das diretrizes 

por esta câmara, a Sra. Rúbia Mansur finalizará o TDR e dará o encaminhamento necessário junto ao setor de licitação 

da Agência Peixe Vivo. Em relação à Resolução DIREC que dispõe sobre o processo foi apresentada por Maciel Oliveira. O 

mesmo informa que as sugestões elencadas pela CTIL não poderiam ser aceitas já que estavam incluindo membros da 

CCRs como membros da Comissão Eleitoral. A mesma foi debatida e aprovada por todos, inclusive as datas relacionadas 

no calendário eleitoral.   

 

13. Discussão sobre o encontro de pescadores que será realizado em Penedo/AL, Encontro com prefeitos em Brasília, 

oficina de indicadores e encerramento 

O Sr. Maciel Oliveira deu algumas informações sobre o Seminário de Pesca Artesanal e o Sr. Honey Gama perguntou 

como será o critério para a escolha dos participantes. O vice presidente do Comitê esclareceu que serão definidas o 

número de vagas por estado e que as Federações de pescadores serão contatadas para indicar seus representantes. 

Demais diretrizes serão levantadas na reunião da CTCT. Sobre o encontro com os prefeitos em Brasília, o convite deverá 

ser feito apenas as prefeituras que foram contempladas com os PMSB financiados pelo CBHSF. Além disso, deverão ser 

convidados: MP, Otto Alencar, Raquel Dodge, FUNASA, CODEVASF, dentre outros. Os coordenadores das CCR’s 

verificarão os deputados que poderão ser convidados. Em seguida, o Sr. Anivaldo Miranda falou sobre a proposta do 

Observatório das Águas de realização de uma oficina para capacitação de membros do CBHSF para aplicação dos 

indicadores de governança hídrica que ocorrerá nos dias 01 e 02 de agosto de 2019. O Sr. Anivaldo Miranda sugeriu a 

participação dos membros da DIREC (7), dos secretários das CCR’s (4), dos Coordenadores das Câmaras Técnicas (6) e 

dos Coordenadores do GACG (1) e do FIENPE (Fórum Pesquisadores da Bacia) (1), além de representantes da Agência 

Peixe Vivo. Após mais algumas discussões, e não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.  

 

 

 

Belo Horizonte/MG, 18 de junho 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 Resultado Seminário e Plenária – Carta de Brasília. Anivaldo irá conversar 
com Ana Catarina e Larissa sobre os encaminhamentos mais efetivos. 

Anivaldo Não estabelecido 

2 Elaborar Termo de Referência específico para o estudo das ameaças e 
impactos das barragens de rejeitos na bacia do rio São Francisco. 

Thiago Não estabelecido 

3 Contratar a elaboração de estudo de concepção, projeto básico, projeto 
executivo e execução das obras e serviços para implantação de 
reservatório pulmão no município de Piaçabuçu – Alagoas. 

Thiago Não estabelecido 

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

Rúbia  Apresentar na próxima DIREC 

5 Formatar relatório para prestação de contas dos custeados do CBHSF. Rúbia Não estabelecido 

6 Enviar relatório do Cacá Bezerra e planilha para todos os participantes, 
referente a oficina de planejamento do CBHSF. 

Rúbia Até em 1 semana pós reunião DIREC 

7 Realizar reunião conjunta entre CTAI, DIREC e consultor Leonardo Mitre 
para debater sobre o Pacto das Águas. 

Rúbia e Thiago Após produto estruturado em 

articulação com Anivaldo 

8 Tratativas para assinatura do Termo de Cooperação com o estado da 

Bahia, referente ao cadastro de usuários do rio Corrente. 

Thiago Não estabelecido 

9 Placas informativas dos projetos com frase: “Aqui tem retorno da cobrança 
– ações do CBHSF”. Observar a demanda para os próximos projetos. 
 

Thiago Observação contínua 

10 Encaminhar ofício para Universidade proponente do Projeto de 
Floresta/PE, dando um prazo para retorno. Caso não haja, eliminar e 
chamar próximo projeto da carteira. 

Thiago Não estabelecido 

11 Aumentar mais 2 municípios por região fisiográfica para serem 
contemplados com PMSB. Se necessário, remanejar rubrica. 

Thiago  Imediato 

12 Elaborar ofício para serem encaminhados aos MP solicitando que eles 
acompanhem os desdobramentos dos PMSB. 
 

Rúbia  Não estabelecido 
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 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

13 Enviar a liminar do projeto de cadastramento de usuários para Maciel. Rúbia e Thiago Não estabelecido 

14 Próxima publicação da Coletânea Velho Chico – diagnóstico/plano de ações 
do projetos do diagnóstico socioambiental da Lagoa de Itaparica. 

Rúbia Quando projetos estiver pronto. Em 

articulação com Thiago 

15 Iniciar o processo de contratação dos projetos especiais da DIREC já 
definidos. 

Thiago Não estabelecido 

16 Definição do projeto especial pela CCR Baixo. Honey Gama Até o dia 31 de julho 

17 Reunião entre IEF, Secretário SEMAD, Adson e Anivaldo relacionada ao 
projeto do Viveiro. 

Thiago Não estabelecido 

18 Encaminhar a demanda do Projeto apresentado por Julianeli, parceria e 
apoio EACC. 

Thiago Não estabelecido 

19 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 pela DIREC como desdobramento de discussão da 
reunião em Salvador, para conhecimento. 

 

Rúbia e Thiago 

Não estabelecido 

20 Minuta de TDR publicações da gestão do CBHSF, relacionadas ao balanço 
final das atividades realizadas pela atual gestão do CBHSF. 

Rúbia 30 dias 

21 Elaborar TDR para a realização de estudo específico sobre o Aquífero 
Urucuia. 

Thiago Não estabelecido 

22 Encaminhar para os membros da DIREC a composição atual da CTAS. Rúbia Não estabelecido 

23 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 

Até a próxima DIREC 

24 Avaliar a viabilidade de projeto de Bom Jesus da Lapa entregue por 
Ednaldo Campos. 

Thiago Não estabelecido 
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 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

25 Solicitar via assessoria jurídica da Agência Peixe Vivo, a inclusão do CBHSF 
como Amicus curiae no inquérito do Rompimento Barragem de 
Brumadinho. 

Manoel Não estabelecido 

26 Verificar a viabilidade de abertura de procedimento de conflito de uso com 
relação ao rompimento da barragem em Brumadinho.  

Adson Ribeiro Não estabelecido 

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

Rúbia Não estabelecido 

28 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. 

Melchior Nascimento  31 de julho 

29 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. 

Rúbia De acordo com o período do evento 

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

Rúbia Não estabelecido 

31 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. 

Rúbia  Imediato 

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

Rúbia Próxima reunião DIREC 

33 Próxima reunião DIREC em Paracatu/MG, viabilizar visita à barragem da 
Kinross. Possivelmente nos dias 14 e 15 de agosto. 

Rúbia De acordo com a data da reunião 

 

 


