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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 21/10/2019 
Local: Rafain Palace Hotel & Convention Center 
Horário: 09h – 16h 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Anivaldo Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2. Lessandro Gabriel da Costa Secretário CBHSF 

3. Adson Roberto Ribeiro Coordenador CCR Alto SF  

4. Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

5. Julianeli Tolentino de Lima Coordenador CCR Submédio SF 

6. Honey Gama Oliveira Coordenador CCR Baixo SF 

7. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

8. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

9. Laura Rainoni Araújo Agência Peixe Vivo 

10. Melchior Nascimento Representante CBHSF 

11. Luiz Roberto Farias  Representante CTIL CBHSF 

12. Mariana Martins Tanto Comunicação 

    
1. Abertura, verificação de quórum e informes 

O Sr. Lessandro Costa abriu a reunião, após a verificação do quórum e agradeceu a presença de todos.  

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada nos dias 14 de agosto de 2019, Paracatu/MG 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. Sugestões TDR Campanha Carranca 2020. Com a palavra, Rúbia Mansur comenta que Anivaldo Miranda e Maciel 

Oliveira estão analisando e que a Agência Peixe Vivo está aguardando o envio dos orçamentos das empresas. 

 

ii. Sugestões TDR Publicações Gestão. Com a palavra, Rúbia Mansur explana que está alinhando com Anivaldo Miranda 

e que a conclusão deve ser feita em aproximadamente duas semanas. 

 

iii. Parceria SAAE Penedo – Envio da Nota Técnica. Pauta para a próxima reunião DIREC.  

 
iv. Encaminhar Carta de Brasília para comunicação para publicação no site do CBHSF. Feito. 
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v. Incluir CBHSF como Amicus Curiare processo rompimento barragem Brumadinho. Com a palavra, Rúbia Mansur 
comenta que o setor jurídico da Agência Peixe Vivo informou que 5 entidades entraram com o processo e que duas 
delas já conseguiram. O comitê está na fila e aguarda confirmação do juiz, o processo é demorado. 
 
vi. Debater na próxima CCR Alto se será instalado conflito de uso na região.  Com a palavra, Adson Ribeiro, coordenador 

da CCR Alto SF, explana sobre a instalação do conflito de uso na região do Alto São Francisco e comenta que em 

conversa com os usuários envolvidos, estes decidiram não prosseguir com o processo de instalação de conflito de uso, 

pois o processo pode interferir nas atividades econômicas regionais e diminuir a venda de peixes. 

 

vii. TDR Estudo Barragens – encaminhar para DIREC e GT/CTPPP dando prazo para contribuições. Com a palavra, Thiago 

Campos explica que o status da elaboração do TDR está atrasado devido à alta demanda da Gerência de Projetos. 

Entretanto, o prazo para entrega está previsto para início de Dezembro/2019. 

 

viii. TDR Aquífero Urucuia – encaminhar para DIREC. Com a palavra, Thiago Campos comenta que o TDR já foi elaborado 

e entregue à DIREC. No entanto, surgiu uma demanda na reunião da CTAS de alteração no termo para torná-lo mais 

simplificado, o prazo para entrega está previsto para início de Dezembro/2019. 

 

ix. Pacto das Águas - APV irá elaborar ofício, quando for a hora, 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. Rúbia 

Mansur explica que o trabalho do Consultor ainda não foi finalizado e sugere que Leonardo Mitre faça uma 

apresentação sobre o trabalho desenvolvido na próxima reunião plenária do CBHSF. 

 

x. Articulação com os secretários de estado da bacia. Demanda atrelada ao Pacto das Águas. 

 

xi. Apresentar proposta de grupo de trabalho que irá acompanhar o SIGA na próxima DIREC. Thiago Campos apresenta 

sobre o Grupo de Acompanhamento do projeto SIGA SF sugere os membros para o grupo, sendo: 1 membro de cada 

órgão gestor representante de cada estado da bacia; 1 membro da ANA; 1 membro da CTPPP; 1 membro da CTOC e 1 

membro da DIREC. Entretanto, a DIREC recomendou 2 membros para representá-la no grupo de acompanhamento. 

Sendo assim, o grupo ficou com 12 membros no total. Além disso, foi sugerido que os membros indicados para 

participar deste grupo de acompanhamento tenham o perfil relacionado à área de planejamento ou informação. O 

processo de licitação para contratação da empresa responsável pela elaboração do SIGA já está aberto.  

 

xii. I Encontro dos Prefeitos da BHSF – prorrogado Articulações necessárias para realização do mesmo. Com a palavra, 

Rúbia Mansur explana que o comitê não possui agenda disponível no ano de 2019 para realização do evento. 

Entretanto, a empresa já foi licitada, mas o contrato ainda não foi assinado. Sendo assim, o mesmo deverá ser pautado 

na próxima reunião DIREC.  

 

xiii. Grandes projetos (Projetos especiais da DIREC). Dar prosseguimento. Thiago Campos irá tratar sobre o assunto no 

ponto de pauta referente à apresentação sobre o status dos projetos do comitê. 

 

xiv. Julianeli irá ajustar a demanda (parceria UNIVASF/CBHSF) após leitura do projeto e nota técnica da Agência Peixe 

Vivo. Rubia Mansur encaminhará novamente a Nota técnica para o Julianeli Tolentino para ajuste. 

 

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

palavra, Rubia Mansur comenta sobre o vídeo elaborado pela empresa de comunicação Tanto Expresso e acrescenta 

que o vídeo será transmitido no ENCOB no case dos comitês. Feito. 
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xvi. Necessidade de maior acompanhamento dos projetos por parte das CCRs. Ação contínua. 

 

xvii. Fazer documento de encerramento colocando sob responsabilidade do IEF a guarda do patrimônio já adquirido, 
caso a parceria seja encerrada. Elaborado. Thiago Campos irá tratar sobre o assunto no ponto de pauta referente à 
apresentação sobre o status dos projetos do comitê. 
 

xviii. 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 

O tema definido para a XXXVII Reunião Plenária Ordinária do CBHSF foi “Biomas em Risco”, visto que os 

acontecimentos recentes referentes ao aparecimento de manchas de óleo no litoral do nordeste necessitam ser 

pautados e atualizados. Em seguida, foram escolhidos alguns homenageados para a última reunião plenária do CBHSF 

do ano de 2019, José Cisino homenageado do Médio São Francisco e Luiz Alberto Dourado como homenageado do 

Submédio São Francisco. As demais CCR irão encaminhar posteriormente. Em relação aos homenageados especiais 

Anivaldo Miranda sugere o Deputado Rodrigo Agostinho e Tito, presidente do CBH Paraopeba.  

 

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

 

xx. 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. Feito. 

 

xxi. Avaliação da minuta do Encontro de Pescadores Artesanais da BHSF. Feito. 

 

xxii. 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.  Feito. 

 

xxiii. Apresentação de proposta do fluxo com a CTPPP. Pautar na próxima reunião DIREC. 

 

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

 APV.  Pautar na próxima reunião DIREC. 

 

3. Informes 

- Encontro Comitês Afluentes 

- Seminário Pesca Artesanal  

- Simpósio ABRH 

- Oficina Sustentabilidade no Semiárido 

- Encaminhamentos para realização do III SBHSF 

- TDR Monitoramento Baixo SF  

Com a palavra, Anivaldo Miranda passa para os informes e aproveita para comentar sobre o V Encontro dos Comitês 

Afluentes, que ocorreu nos dias 21 e 22 de agosto em Maceió. O Presidente do CBHSF explana que houve diversos 

debates relevantes no encontro que resultaram na carta “VELHO CHICO CLAMA POR REVITALIZAÇÃO”. Solicita que a 

carta seja publicada e assinada pelos comitês afluentes que estão de acordo. Rúbia Mansur comenta que já foi 
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solicitado a todos os comitês afluentes que assinem a carta para que esta seja publicada. Além disso, Anivaldo Miranda 

explana sobre o cancelamento, por parte do governo, do edital de conversão de multas. Na sequência, Rúbia Mansur 

comenta sobre o I Seminário de Pesca Artesanal da Bacia do Rio São Francisco, a ser realizado nos dias 30 e 31 de 

outubro em Penedo/AL. O evento pretende reunir as delegações de pescadores da bacia do rio São Francisco para 

debater sobre assuntos e desafio enfrentados diariamente por eles. Em seguida, Anivaldo Miranda comenta sobre o 

evento técnico da Associação Brasileira de Recursos Hídricos e pede compreensão aos membros da DIREC em relação 

ao custeio dos membros e gastos para um evento técnico. Sendo assim, ficou decidido que apenas alguns membros 

irão comparecer ao evento através do custeio do comitê. Na sequência, Anivaldo Miranda explana sobre a Oficina de 

Sustentabilidade do Semiárido, a ser realizada nos dias 07 e 08 de Novembro e Petrolina/PE e comenta que a oficina é 

um produto a ser entregue para a próxima gestão do comitê. Em seguida, Melchior Nascimento comenta sobre o III 

Simpósio da Bacia Hidrográfica do São Francisco - SBHSF. O evento está previsto para ocorrer entre os dias 31 de maio 

e 03 de junho em Belo Horizonte/MG e conta com o apoio do Fórum de Instituições de Ensino e Pesquisa da Bacia do 

Rio São Francisco – FIENPE e da Agência Peixe Vivo. O tema central do evento é “A importância da ciência para o 

futuro da Bacia do Rio São Francisco” e engloba os 6 eixos temáticos nas discussões e temáticas do evento. Por fim, o 

TDR de Monitoramento do Baixo São Francisco foi aprovado. 

 

4. Status projetos demandados e contratados/Execução PAP  

Com a palavra, Thiago Campos apresenta a planilha sobre todos os projetos demandados e contratados pelo comitê, 

segundo os eixos do plano. 

 

5. Edital Sustentabilidade no Semiárido 

Com a palavra, Rubia Mansur comenta sobre o Edital de Sustentabilidade no Semiárido e abre para leitura e análise do 

mesmo já com as considerações da CTPPP. Na sequência a DIREC aprova o edital com alterações.  

 

6. Diretrizes GT Enquadramento (CTPPP) 

Com a palavra, Rúbia Mansur fala que nos dias 03 e 04 de outubro, os membros do GT Enquadramento da CTPPP, 

coordenado pela Prof. Yvonilde Medeiros, se reuniram em Belo Horizonte para abordar sobre o tema, juntamente com 

os presidentes dos comitês afluentes até a região de Três Marias. Informa que a reunião foi muito produtiva e projeta 

as diretrizes macro relacionadas ao enquadramento encaminhadas pelo GT. Após análise a DIREC emite Resolução 

solicitando à Agência Peixe Vivo a contratação segundo diretrizes estabelecidas pelo GT. 

  

7. Avaliação da Minuta da DN que dispõe sobre Código de Ética do CBHSF 

Ponto a ser tratado na próxima reunião DIREC.  

 

8. Avaliação da Minuta da DN que dispõe sobre o Regimento Interno da Comissão Permanente de Ética do CBHSF 

Ponto a ser tratado na próxima reunião DIREC.  

 

9. Avaliação da Minuta da DN Calendário de Atividades CBHSF 2020 

A Minuta da Deliberação Normativa referente ao Calendário de Atividades do CBHSF de 2020 foi aprovada e será 

encaminhado para votação na próxima reunião plenária do CBHSF. 

 

10. Fechamento da Programação da Plenária CBHSF Dezembro/2019 
Com a palavra, Rúbia Mansur faz a leitura da minuta da pauta da XXXVII Reunião Plenária Ordinária do CBHSF a ser 

realizada nos dias 05 e 06 de dezembro de 2019 em Aracajú/SE. As apresentações das CCRs e as deliberações 

referentes ao código de ética e comissão permanente de ética foram cortadas de pauta. 
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11. Encerramento 

Não havendo mais nada a tratar, o presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, encerra a reunião ás 17h.  

 

Foz do Iguaçu/PR, 21 de outubro de 2019 

 

 

Anivaldo Miranda Pinto 

Presidente do CBHSF 

Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
 

RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Ajustar a apresentação das logomarcas nos produtos digitais e 
físicos, logomarca do CBHSF em evidência. 

Tanto Expresso (via Rubia Mansur) Contínuo 

2 Resposta dos comitês Afluentes à Carta “VELHO CHICO CLAMA 
POR REVITALIZAÇÃO” para publicação. 

Rubia Mansur Não estabelecido 

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

Thiago Campos 
 

1ª quinzena Dezembro 

4 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. 

Thiago Campos Dezembro 

5 Para o Grupo de Acompanhamento do SIGA SF, incluir no 
ofício de indicação o perfil relacionado à área de 
planejamento ou informação. 

Rubia Mansur Não estabelecido 

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

Anivaldo Miranda Não estabelecido 

7 TDR Aquífero Urucuia ajustado – encaminhar para DIREC. Thiago Campos 1ª quinzena Dezembro 

8 Reencaminhar Nota Técnica elaborada pela Agência Peixe Vivo 
sobre parceria UNIVASF/CBHSF 

Rúbia Mansur Não estabelecido 

9 Parceria SAAE Penedo – enviar nota Maciel Oliveira  

10 Proposta fluxo DIREC e CT Maciel Oliveira  

11 Deliberação Código de Ética Rubia Mansur Pautar próxima DIREC 

12 Deliberação Regimento da Comissão Permanente de Ética Rubia Mansur Pautar próxima DIREC 

 


