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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 23 e 24/01/2020 
Local: Escritório Regional de Maceió/AL 
Horário: 09h – 18h 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 

 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1. Anivaldo Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2. José Maciel Oliveira Vice Presidente do 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. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

8. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

9. Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

10. Deisy Nascimento Tanto Comunicação 

11. Paulo Vilela Tanto Comunicação 

    
Dia 23 de janeiro 

 

1. Abertura, verificação de quórum e informes. 

 

Após a verificação do quórum, o Sr. Ednaldo Campos abriu a reunião e agradeceu a presença de todos.  

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada no dia 21 de outubro 2019 em Foz do Iguaçu/PR e verificação dos 

seus encaminhamentos.  

 

Apenas o Sr. Ednaldo Campos solicitou ajustes na ajuda memória, sendo os mesmos realizados no mesmo momento. 

Logo após, a memória da reunião anterior foi aprovada. Em seguida, o Sr. Ednaldo Campos solicitou que no próximo 

edital de chamamento dos PMSB fosse incluído um critério de seleção para beneficiar as prefeituras que são mais 

atuantes no CBHSF nas suas respectivas regiões fisiográficas. Na sequência, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a 

sinalização dos Srs. Anivaldo Miranda e Maciel Oliveira a respeito do adiamento do evento de encontro com os 

prefeitos da bacia, justificando ser ano eleitoral. O Sr. Ednaldo Campos diz que esses episódios resultam em descrédito 

nas bases. O Sr. Julianeli Lima concordou e disse que seria interessante que o evento fosse realizado em 2021, como 

uma recepção aos novos prefeitos. Após mais discussões, a DIREC decidiu pelo adiamento do evento. O Sr. Ednaldo 

Campos demonstrou insatisfação com a diferença do andamento de alguns projetos relacionados a outros, que são 



 
 

 

2 
 

mais lentos para início de sua execução. A Sra. Rúbia Mansur explicou que houve algumas alterações na legislação e 

que a Agência Peixe Vivo estava atravessando por um período de adequação. Após isso, se iniciou uma discussão sobre 

o Código de Ética do CBHSF que está em elaboração. Após discussões sobre o assunto, ficou definido que se deve dar 

continuidade ao mesmo apenas em 2021, uma vez que o mesmo não é assunto prioritário do CBHSF. A Sra. Rúbia 

Mansur fez alguns esclarecimentos sobre o novo Manual de Procedimentos aprovado e o Sr. Honey Gama disse que 

não se lembra ter havido discussões a respeito. O Sr. Julianeli Lima disse que o mesmo tinha sido aprovado pela DIREC 

em reunião ocorrida em Brasília.  

 

3. Informes 

 - Participação do CBHSF no CNRH  
- Encaminhamentos Seminário Pesca  
- Encaminhamentos CTCT  
- Ofício ANA relacionado ao transporte e ajuda de custo para custeados no município de sua residência  
- Acordos de Cooperação (SEMARH AL; SAAE Penedo; INEMA BA e aditivo IEF MG)  
- Processo Eleitoral  
- Resoluções DIREC 91 e 92/2019 

 

Após isso, a Sra. Rúbia Mansur apresentou os resultados e encaminhamentos do I Seminário de Pesca Artesanal 

promovido pelo CBHSF. Todos os presentes elogiaram o evento, sugeriram que o mesmo entrasse no calendário fixo do 

CBHSF e solicitaram que o Sr. Maciel Oliveira, juntamente com o Sr. Honey Gama articulassem uma reunião com 

representantes do MAPA em Brasília, sendo esse um dos principais encaminhamentos do evento. O Sr. Honey Gama, 

falou sobre a ausência de um representante do setor de pesca no estado de Sergipe. Sobre os encaminhamentos da 

última reunião da CTCT, a DIREC aprovou um chamamento de projetos exclusivo para as Comunidades Tradicionais da 

bacia do São Francisco. Logo após, a Sra. Rúbia Mansur fez alguns esclarecimentos acerca do ofício enviado pela ANA 

para a Agência Peixe Vivo relativo às novas regras de custeio de deslocamento urbano e sobre o custeio para membros 

do CBHSF em eventos na cidade de sua residência. Ficou definido que será enviado um Ofício Circular com os 

esclarecimentos necessários sobre o assunto para todos os membros custeados do CBHSF. Também foram discutidos e 

dados alguns informes sobre os Acordos de Cooperação com s SEMARH/AL, SAAE Penedo, estado da Bahia e IEF/MG. O 

Sr. Ednaldo Campos solicitou que as tratativas do Acordo de Cooperação com o INEMA e estado da Bahia passem pela 

CCR Médio e demonstrou insatisfação com a interferência de membros da CCR médio nesse processo. Após outras 

discussões, a Sra. Rúbia Mansur iniciou uma explicação a respeito do processo eleitoral do CBHSF, sendo algumas 

dúvidas dos presentes prontamente esclarecidas. Em seguida, o Sr. Anivaldo Miranda falou sobre a eleição do CBHSF, 

que ocupa como titular a única vaga destinada a comitês de bacias hidrográficas no colegiado.  

 

4. Status dos projetos demandados pelo CBHSF  

Com a palavra, o Sr. Thiago Campos, através de videoconferência, apresentou a planilha sobre todos os projetos 

demandados e contratados pelo Comitê. Em seguida, o Sr. Honey Gama pediu esclarecimentos sobre a paralisação do 

processo de licitação do projeto de cadastramento de usuários e disse que iria solicitar uma reunião entre ele, o 

proponente do projeto do CONBASF e o responsável pelo parecer que indicou falta de viabilidade técnica, financeira e 

operacional do projeto proposto. O Sr. Adson Ribeiro falou sobre a necessidade de parceria e ciência das 

responsabilidades dos gestores municipais com os custos, caso o projeto seja viabilizado. O Sr. Thiago Campos 

concordou e disse que estaria à disposição para a realização dessa reunião. Depois disso, a Sra. Rúbia Mansur falou 

sobre a formação do GAT do SIGA SF, esclarecendo algumas dúvidas dos presentes, e o Sr. Ednaldo Campos solicitou 

que o TDR do aquífero Urucuia, que está em construção, seja enviado aos membros da DIREC. Em seguida, o Sr. Thiago 

Campos falou sobre a necessidade de ajustes nos TDRs cujos proponentes foram a CASAL e a Associação Aroeira e disse 

que os mesmos estão aguardando a realização de algumas adequações para que possa se iniciar o processo de 
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licitação. O Sr. Honey Gama pediu a palavra e, mais uma vez, falou sobre a importância da contratação de 

cerimonialista para os eventos realizados pelo CBHSF. 

 

5. Planejamento e encaminhamentos para execução dos Eventos CBHSF 2020  
- Seminário Quilombola (29 e 30 de junho)  
- Seminário Indígena (02 e 03 de julho)  
- Oficina Verde Grande (1º semestre)  
- Simpósio BHSF (31/05 a 03/06)  
- Encontro dos Prefeitos  
- Oficina Carrancas FPI 2020 (17 e 18/09 – Penedo/AL)  
- Oficina sobre a Integração da Gestão Costeira com Gestão de Bacia Hidrográfica (Proposta Maceió/AL – 1º 
semestre)  
- Moda, Meio Ambiente, Água e Desigualdade Social (Recife/PE – 1º semestre) 

 

Após isso, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre o planejamento para execução dos eventos do CBHSF em 2020 e, após 

discussões, o Seminário de Sustentabilidade Hídrica solicitado pelo CBH Verde Grande foi aprovado e deverá ocorrer 

em Montes Claros/MG. A Sra. Rúbia Mansur iniciará as articulações para a realização do evento. Para esse evento, o Sr. 

Anivaldo Miranda solicitou que fosse feito o convite para a participação de representante da CTPPP. A Sra. Rúbia 

Mansur também deu informes sobre o III SBHSF que ocorrerá em Belo Horizonte/MG e sugeriu que a DIREC estabeleça 

um número de custeados que poderão participar do evento, sendo definido que deverão ser custeados os 

coordenadores das Câmaras Técnicas e de Grupos de Trabalho, a DIREC, os representantes do FIENPE e demais 

organizadores, 2 representantes indicados por cada Coordenador das CCR’s. Nos casos em que o membro seja de Belo 

Horizonte, o Coordenador deverá avaliar a participação de mais de 2 representantes. O Sr. Anivaldo Miranda também 

solicitou a produção de um vídeo, no máximo de 5 minutos, para que possa ser utilizado em todos os eventos 

promovidos pelo CBHSF. A Oficina de Gestão Integrada também foi aprovada e deverá ocorrer em Maceió/AL nos dias 

18 e 19/06. A Sra. Rúbia Mansur encaminhará a minuta da programação para análise prévia. 

 
6. Ações da Comunicação 2019 e apresentação da proposta de Oficina e Palestras sobre Comunicação. Apresentação 

Tanto Expresso.  
 

O Sr. Paulo Vilela fez uma apresentação a respeito de proposta para a realização de oficina e palestra sobre 
comunicação. Ficou definido que as palestras deverão ser pautadas nas primeiras reuniões das CCR’s em 2020 e a 
oficina com os membros da DIREC tem data prevista para o dia 26/03, em Belo Horizonte. A DIREC solicitou a Tanto 
maior divulgação das cartilhas produzidas e a inclusão no Flickr de fotos dos projetos financiados pelo CBHSF. Após a 
finalização da apresentação e discussões a respeito, a Sra. Rúbia Mansur solicitou que o próximo assunto a ser 
discutido, planejamento da FPI 2020, aguardasse a presença do Sr. Maciel Oliveira.  
 

 
7. Regulamentação FIENPE – Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco  

 
Sobre a regulamentação do FIENPE, após uma breve explanação da Sra. Rúbia Mansur a respeito, ficou definido que o 
Fórum deverá funcionar como uma Câmara Técnica do CBHSF, devendo o assunto ser pautado em reunião da CTIL para 
discussão. 
 

8. Apoios CBHSF 2020  
 

Após discussões, a DIREC aprovou apoio ao FENÁGUA, com o stand de 9m2 e sinalizou a aprovação da continuidade do 
apoio a Expedição do Baixo São Francisco, devendo-se considerar a possibilidade de realização da mesma em outras 
regiões fisiográficas. 
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9. Assuntos gerais  
 
O Sr. Ednaldo Campos entregou a Agência Peixe Vivo a proposta de PMSB não contemplada no último chamamento 
para apreciação de possibilidade de deferimento. Porém a DIREC não acolheu a demanda e solicitou que a Agência 
Peixe Vivo respondesse aos demandantes sobre a impossibilidade de atendimento e sugerisse aos mesmos que 
aguardassem o próximo chamamento. Após isso, o Sr. Anivaldo Miranda falou sobre o processo de privatização da 
Eletrobrás e solicitou a Agência Peixe Vivo a contratação de consultoria especializada para determinar quais as 
consequências dessa privatização para a bacia do Rio São Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda também solicitou 
prioridade para publicação do Ato Convocatório relativo aos estudos do Aquífero Urucuia. Após mais discussões, a 
reunião foi encerrada às 18:20h. 
 

Dia 24 de janeiro 

 

10. Projeto de Zoneamento Ambiental Produtivo da Bacia do Rio Guavinipan aprovado em reunião da CCR Alto 
 

O Sr. Adson Ribeiro falou sobre o projeto de Zoneamento Ambiental Produtivo da Bacia do Rio Guavinipan, já aprovado 
em reunião da CCR Alto. Solicitou apoio da DIREC para a provação da demanda e pediu prioridade no atendimento, em 
razão do baixo investimento e pela importância da ação, uma vez que a mesma indicará possíveis áreas prioritárias 
para futuros projetos hidroambientais. Após discussões, a DIREC aprovou a demanda e solicitou as providências a 
Agência Peixe Vivo. Em seguida, o Sr. Honey Gama também solicitou que fosse priorizada a execução dos Termos de 
Referência, já finalizados, das bacias dos rios Boacica, Perucaba e Betume. O Sr. Ednaldo Campos também solicitou que 
fosse dada prioridade ao projeto entregue a Agência Peixe Vivo relativo a revitalização do riacho Baixão São Gabriel.  
 

 
11. Projeto de Contenção de erosão na margem do Rio São Francisco. Comunidade quilombola Mocambo. Porto da 

Folha/SE  
 

Após discussões, ficou definido que o assunto será levado para a próxima reunião de acompanhamento das condições 

de operação do sistema hídrico do rio São Francisco, ocorridas todas às segundas-feiras de cada mês, para se verificar o 

posicionamento da CODEVASF a respeito. 

 

12. Propostas de capacitação dos membros do CBHSF e APV. Atuação com foco na implementação do PRH-SF  
 

A Sra. Rúbia Mansur falou sobre a proposta de capacitação dos membros do CBHSF e após debates, ficou definido que 

a mesma será realizada no mês de setembro/2020 em Petrolina/PE. O Sr. Adson Ribeiro sugeriu que as capacitações de 

membros de comitês afluentes e de CT’s sejam realizadas apenas em 2021, com os novos membros, durante a 1ª 

reunião das câmaras e encontro. Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a capacitação dos funcionários da 

Agência Peixe Vivo, sendo a mesma aprovada pela DIREC, segundo apresentado.  

 

 
13. Minuta Resolução DIREC que “dispõe sobre os procedimentos a serem observados para apoio às atividades 

do Programa FPI, com recursos da cobrança pelo uso das águas”. (Melhoria da Resolução nº 50)  
 

A Sra. Rúbia Mansur falou sobre a necessidade de alinhamento de algumas questões relacionadas a FPI e sugeriu 

algumas alterações na Resolução nº 50, sendo essas alterações aprovadas pela DIREC. O Sr. Julianeli Lima disse que 

reconhecia o mérito da FPI, porém afirmou que o programa traz alguns prejuízos ao andamento dos projetos do 

CBHSF. O Sr. Ednaldo Campos também demonstrou insatisfação com o Programa. O Srs. Adson Roberto, Ednaldo 

Campos, Honey Gama e Julianeli Lima concordaram com a necessidade da realização de uma cobrança mais rigorosa 

com relação a prestação de contas da FPI e sobre a necessidade de uma avaliação mais profunda da operação e 
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divulgação dos resultados das ocorrências. O Sr. Anivaldo Miranda diz que os membros da Diretoria do CBHSF 

precisam participar de maneira mais efetiva da FPI. O Sr. Adson Roberto solicitou que a coordenação da FPI em Minas 

Gerais compareça a próxima reunião da CCR Alto. O Sr. Anivaldo Miranda solicitou que a Tanto faça a cobertura da FPI 

assim como faz a de outros eventos promovidos pelo CBHSF. Ações de treinamento, oficinas, consultorias e publicação 

de mateiras estão aprovados, desde que seja utilizada a rubrica da FPI para essas finalidades.  

 

 

 

14. Assuntos gerais  
 

O Sr. Anivaldo Miranda solicitou esclarecimentos a respeito do Ato Convocatórios do cadastro de usuários que está 

sub judice e solicitou a Agência Peixe Vivo que acione o jurídico para que possa tentar reverter a situação. Perguntou 

também sobre o saldo do valor com relação ao Ato convocatório do Programa de Monitoramento. A Sra. Rúbia 

Mansur esclareceu que a ANA não permitiu que esses valores fossem utilizados com custeio e que vai verificar no 7º 

aditivo ao Contrato de Gestão se o valor restante poderá ser utilizado em outros projetos na bacia ou se o mesmo está 

vinculado a ações que deverão ser realizadas no baixo São Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda falou que, caso não haja 

nenhuma restrição, utilizará o valor em projetos no lago de Três Marias. A Sra. Rúbia Mansur falou sobre a composição 

do GT do SIGA São Francisco o os indicados da DIREX foram o Sr. Melchior Nascimento e Kleython Monteiro, ficando 

de verificar se este último tem expertise no assunto antes de formalizar sua indicação.  

 

 

15. Encerramento 

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

reunião às 13h.  

 

Maceió/AL, 24 de janeiro de 2020 

 

 

 

 

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 Articular reunião com o MAPA para levar as demandas do Seminário 
Pesca. 

Maciel Oliveira e Honey Gama Não estabelecido 

2 Elaborar ofício circular e encaminhar para os membros custeados 
do CBHSF informando sobre o Decreto e novo Manual de 
Procedimentos 

Manoel Vieira 31 de janeiro 

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

Thiago Campos 
 

Janeiro/2021 

4 Projeto CCR Baixo – CONBASF:  agendar reunião por 
videoconferência com Honey Gama, Mário Rosa e o responsável 
pelo parecer técnico 

Thiago Campos 06 de março 

5 Redigir e-mail para os membros do CBHSF informando sobre a 
participação do Comitê no CNRH 

Manoel Vieira 31 de janeiro 

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

7 Fórum comitês interestaduais, Agências e ANA Rúbia Mansur, Manoel Vieira e 
Anivaldo Miranda 

Não estabelecido (Anivaldo 
verificará interesse de outros CBH’s) 

8 Reunião Plenária Maio/2020, temática: Privatizações, energia e 
saneamento. Pautar questão das usinas nucleares de Itacuruba 

Rúbia Mansur Abril 

9 Resolução DIREC que solicita contratação de consultoria para 
avaliação da privatização da Eletrobrás 

Thiago Campos 20 de março 

10 Estudar o que fazer com o saldo do recurso monitoramento do 
Baixo (recurso adicional) 

Thiago Campos Apresentar na próxima DIREC 

11 Reunião conjunta APV, ANA, CBHSF para debate sobre o custeio 
adicional 

Célia Fróes Março 

12 Oficina de Gestão Integrada e zona costeira Rúbia Mansur e Anivaldo Miranda 1º semestre 

13 Oficina de Moda e Meio Ambiente Rúbia Mansur, Manoel Vieira e 
Anivaldo Miranda 

Novembro/2020 
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14 Seminário de Plano de Conservação e Manejo do Solo Rúbia Mansur e Adson Ribeiro 1º semestre/2021 

15 Oficina Carrancas Rubia e Maciel 2º semestre 

16 Maior divulgação de cartilhas produzidas Tanto imediato 

17 Inclusão no Flickr fotos dos projetos financiados Tanto imediato 

18 Oficina com membros da DIREC Tanto 26/03 

19 Palestras comunicação deverão ser pautadas nas primeiras reuniões 
das CCR’s 

Tanto 1º semestre 

 


