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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 20/07/2020 
Local: realizada por meio de Videoconferência (reunião digital) 
Horário: 09h20 – 13h15 
 
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. Altino Rodrigues Secretário 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. Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

11. Deisy Nascimento Comunicação CBHSF 

12. Luciana Khoury Ministério Público da Bahia 

13. Alexandre Comissão Pastoral da Terra 

    
 

1. Abertura e verificação de quórum. 

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

Francisco (CBHSF), abriu a reunião e agradeceu a presença de todos. Falou da importância da reunião e que a principal 

pauta seria a discussão sobre a suspensão da cobrança na bacia e fez um histórico desde a normatização da suspensão 

por parte da ANA e o envio de um ofício do CBHSF à ANA solicitando maiores esclarecimentos sobre o assunto e 

questionando quais critérios foram levados em consideração para a tomada de decisão e se houve discussões sobre 

outras alternativas além da suspensão, uma vez que a cobrança da água bruta causa pouco impacto financeiro aos 

usuários. Falou também sobre o custeio das Agências Delegatárias que sofrerá impactos significativos com a 

suspenção da cobrança e que a capacidade de investimentos ainda pode melhorar, mesmo com o ano de 2020 tendo 

uma carteira já bastante significativa, com previsão de melhorias para 2021. O Sr. Anivaldo Miranda informou também 

que em articulação realizada com outros Comitês federais ficou definido a impossibilidade da suspensão, o que 

poderia se caracterizar como renuncia fiscal, e que serão procuradas outras formas para viabilizar essa questão, 

também levando-se em consideração a dificuldade de pagamento por parte do usuário. Por fim, disse que haverá uma 
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reunião no dia 21 às 15h, com a presença do Poder Público, Usuários, Sociedade Civil e Comitês de bacia para tratar do 

assunto. 

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada no dia 03 de junho de 2020 por Videoconferência e verificação 

dos seus encaminhamentos.  

Sem solicitação de ajustes, a memória da reunião foi aprovada por todos. 

 

3. Informe sobre:  

- Status das discussões sobre o Pacto das Águas nas instâncias do CBHSF 

- Reuniões das CCRs 

- Suspensão da cobrança BHSF 2020 

A Sra. Rúbia Mansur falou sobre a discussão do Pacto das Águas nas instâncias do CBHSF e disse que as reuniões para 

tratar do assunto já estão ocorrendo. Em seguida, falou sobre as reuniões das CCRs, dizendo que tem recebido 

feedbacks bastante positivos sobre as reuniões por videoconferência. O Sr. Ednaldo Campos confirmou e informou que 

a reunião da CCR Médio SF foi muito produtiva e agradeceu a equipe da Agência Peixe Vivo pelo suporte. Retornando 

ao assunto da suspensão da cobrança, a Sra. Célia Fróes disse que está fazendo uma forte articulação entre os Comitês 

e Agências Delegatárias para tratar desse assunto e posteriormente informou com números acerca da dificuldade 

financeira da Agência Peixe Vivo. Disse que através de simulações realizadas chegou a conclusão que na passagem de 

2020/2021 haverá um déficit de aproximadamente R$ 1.800.000,00. Falou também sobre ações já realizadas visando a 

redução de custos da Agência, o que gerou uma economia de cerca de $ 200.000,00 e falou sobre a previsão de 

investimentos em 2020 na ordem dos R$ 24.000.00,00. O Sr. Julianeli Lima disse que não há motivos para a suspensão 

da cobrança uma vez que não houve paralização das indústrias, do agronegócio que justificassem tal iniciativa por parte 

da ANA. Logo após, o Sr. Anivaldo Miranda solicitou que os Coordenadores das CCRs buscassem informações a respeito 

do funcionamento das indústrias, perímetros de irrigação e outras atividades que não foram paralisadas ou pouco 

afetadas pela pandemia para subsidiar a discussão do assunto pelo CBHSF. 

 

4. Pauta Plenária (convocação 03/08/2020) 
Com a palavra, a Sra. Rúbia Mansur falou que a reunião plenária do CBHSF ocorrerá através de videoconferência e está 

pré-agendada para os dias 03 e 04 de setembro. Em seguida, projetou a minuta da pauta da reunião para as 

considerações dos presentes. O Sr. Altino Rodrigues solicitou a inclusão de informes sobre a situação do rio Paraopeba e 

o Sr. Ednaldo Campos sugeriu pautar o conflito de uso na bacia do rio Grande. A Sra. Célia Fróes sugeriu que a discussão 

das Deliberações fossem pautadas em um único dia devido a necessidade de quórum para aprovação. O Sr. Anivaldo 

também fez algumas considerações sobre a pauta, como inserção do informe Pacto das águas. O Sr. Julianeli Lima 

solicitou, como encaminhamento da reunião da CCR Submédio, a realização de um seminário sobre a possibilidade de 

instalação de uma usina nuclear em Itacuruba/PE pós pandemia.  

 

5. DN CBHSF Ad referendum reenquadramento de despesas para os 92,5% - Resolução ANA nº 28 e 29/2020 
A Sra. Célia Fróes falou sobre as resoluções da ANA e disse que as mesmas foram benéficas com relação a saúde 
financeira da Agência. Explicou também a situação de reenquadramento das despesas a partir do mês de julho e o Sr. 
Altino Rodrigues pediu esclarecimentos sobre o remanejamento de R$ 430.000,00 da rubrica I.1.2.3 - Plano Continuado 
de Mobilização e Sensibilização Ambiental e Campanha em Defesa do São Francisco. A Sra. Célia Fróes deixou claro que 
os investimentos em ações do CBHSF não serão prejudicados com os remanejamentos. Complementando, o Sr. Thiago 
Campos disse também que esses recursos não teriam como ser utilizados ainda no ano de 2020. Sem mais 
questionamentos, a DN em questão foi aprovada por todos.  

 
 

6. Ofício CCR Submédio – PMSB 
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O Sr. Ednaldo Campos explicou que tem recebido muitas solicitações e questionamentos a respeito do financiamento de 
PMSB pelo CBHSF e dessa forma, após discussões realizadas na última reunião da CCR Médio, enviou ofício nº 04/2020 
solicitando abertura de edital para a contratação de novos PMSB. Aproveitando a oportunidade, a Sra. Célia Fróes diz 
que está previsto que as empresas estarão contratadas para a elaboração dos PMSB aprovados no último chamamento 
até meados de agosto. Explicou o que é um chamamento público e falou sobre a importância dos critérios técnicos 
necessário à hierarquização das propostas. O Sr. Thiago Campos disse que atualmente é difícil operacionalizar um novo 
chamamento e que o período mais indicado para isso seria o 2º semestre de 2021. 
 
7. Status informações UHE Formoso (participação Dra. Luciana Khoury) 
O Sr. Anivaldo Miranda contextualizou a respeito do empreendimento e passou a palavra para a Dra. Luciana Khoury 
que falou sobre os diversos impactos sociais e ambientais que serão causados por esse empreendimento. Em seguida, 
apresentou o Sr. Alexandre que também fez suas considerações sobre o assunto. Disse que tomou conhecimento 
apenas após o Decreto presidencial e que a partir daí foi buscar mais informações. A Dra. Luciana Khoury falou também 
sobre o Certificado de Avaliação de Sustentabilidade de Obras Hídricas – CERTOH e afirmou que o mesmo é muito 
importante, uma vez que as exigências desse certificado podem ser úteis já que não existirão comprovações de que a 
construção da usina não irá comprometer o meio ambiente o os usos múltiplos na bacia do rio São Francisco. Disse 
também que o CBHSF tem papel fundamental para demonstrar que essa obra comprometerá a gestão das águas em 
toda a bacia, afetando significativamente as populações ribeirinhas, a ictiofauna, o regime de vazões, além de outros 
aspectos relacionados. A Dra. Luciana Khoury também falou que será importante acompanhar o processo de outorga do 
empreendimento por parte da ANA e que a Agência Nacional de Águas tenha que avaliar todos os cenários previstos no 
Plano de Bacias antes da concessão da outorga. O Sr. Altino Rodrigues falou a respeito dos impactos locais na região 
onde se pretendo construir a usina e disse que já está havendo uma forte especulação imobiliária na região. O Sr. Thiago 
Campos falou sobre a contratação de uma consultoria especializada que fará uma Avaliação Preliminar de Risco, 
produzindo um parecer técnico dos relatórios que já estão sendo realizados pelo empreendedor (EIA-RIMA, por 
exemplo), deixando claro que não será elaborado um EIA-RIMA paralelo. A Sra. Luciana Khoury sugere que os trabalhos 
contenham elementos que agreguem aos trabalhos realizados pelo empreendedor e que é importante focar no fato que 
o barramento trará prejuízos aos usos múltiplos e grandes impactos negativos na gestão das águas na bacia. O Sr. 
Anivaldo Miranda disse que a plenária do CBHSF discutirá o assunto de onde provavelmente saíra Deliberações, 
lembrando que o colegiado também possui setores interessados na construção da UHE. O mesmo sugeriu a realização 
de um Webnário sobre a UHE Formoso e solicitou que o Sr. Altino Rodrigues leve a proposta a CCR Alto. Disse também 
que é importante se trabalhar as questões relacionadas ao Certificado e a outorga do empreendimento. Por fim, sugeriu 
que se discuta no âmbito da CCR Alto a instalação de um Processo de Conflito de Uso das Águas. O Sr. Altino Rodrigues 
disse que entraria em contato com o Sr. Roberto Farias, Coordenador da CTIL/CBHSF para tratar sobre o assunto. 
 
8. Encerramento 
Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, agradeceu a participação de todos 

encerrou a reunião às 13h15. 

 

 

 

Reunião realizada por videoconferência, 20 de julho de 2020 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Webinar UHE Formoso Altino - GI APV Não estabelecido 

2 Possível abertura de Processo de Conflito de Uso das Águas – UHE 
Formoso 

Altino Rodrigues em articulação com a 
CTIL/CBHSF 

Imediato 

3 Chamamento público para contratação de PMSB GP APV 2º semestre de 2021 

 

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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