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AJUDA MEMÓRIA 

 

1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

1 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2 Wagner Soares Costa Vice-Presidente do CBHSF 

3 José Maciel Nunes de Oliveira Secretário do CBHSF 

4 Cláudio Pereira da Silva Coordenador da CCR Médio 

5 Manoel Uilton dos Santos Coordenador da CCR Submédio 

6 Melchior Carlos do Nascimento Coordenador da CCR Baixo 

7 Regina Greco Representante da CCR Alto 

8 Célia Fróes Diretora Geral da AGB Peixe Vivo 

9 Alberto Simon Schvartzman Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo 

10 Juliana Sheila de Araújo AGB Peixe Vivo 

11 Manoel Vieira AGB Peixe Vivo 

12 Malu Folador YA YA Comunicação 

13 Delane Barros YA YA Comunicação 

14 Paulo Araujo Projeto Canto das Águas 

15 Paula Arantes Projeto Canto das Águas 

16 Luana Almeida Projeto Canto das Águas 

 

 

1. Abertura 

A reunião foi aberta às 9h40 pelo presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, realizando a leitura e 

explicação sobre os tópicos da pauta, informando que na plenária de posse de novos membros deverá 

ser prestado conta do que foi realizado pela atual gestão, sendo importante que em 2016 seja 

finalizado tudo que a mesma se propôs a fazer, não deixando pendências para a nova diretoria.  

 

2. Aprovação das ajudas memória da reunião DIREC realizadas em Maceió/AL nos dias 04 e 05 de 

agosto e 23 de outubro de 2015  

 

O Sr. Anivaldo Miranda informa que as mesmas já foram discutidas, ficando apenas alguns ajustes 

que foram feitos por ele, perguntando a todos se todos tem alguma observação. Os dois documentos 

foram aprovados.    

 

3. Apresentação de prestação de conta da AGB Peixe Vivo sobre a execução do PAP em 2015 e 

planejamento e execução para 2016 
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A Sra. Célia Fróes informa que foram enviadas todas as planilhas conforme solicitado pela DIREC, 

explica que já foi finalizada toda a prestação de conta da AGB Peixe Vivo e apresenta os dados do 

relatório gerencial, esclarecendo as dúvidas dos participantes. Destaca a importância de serem 

iniciadas contratações de projetos maiores, a melhoria da comunicação devido ao desconhecimento 

dos usuários do que é o Comitê e suas ações, além do desenvolvimento de um portal mais dinâmico. 

O Sr. Anivaldo sugere que seja feito contato com a ANA para inserir informações sobre o Comitê no 

boleto de pagamento pelo uso da água. A Sra. Célia informa que poderá fazer essa recomendação em 

reunião que ocorrerá na ANA no dia 23 de fevereiro referente ao relatório gerencial entregue. A Sra. 

Célia apresenta a planilha do PAP destacando o que foi executado. Apresenta também o que foi 

gasto com diárias dos membros da DIREC. O Sr. Anivaldo destaca a necessidade da pessoa custeada 

entregar a prestação de conta com uma breve descrição de 5 a 10 linhas relatando a atividade 

realizada durante a viagem. A Sra. Célia destaca que isso já é exigido e não é cumprido e apresentou 

as pendências de custeados. Em relação à planilha de execução do FPI, ficou definido que o 

documento seria enviado para os promotores responsáveis para conhecimento. A Sra. Célia informa 

que está sendo planejada a realização de um procedimento licitatório para contratação de 

combustível para as ações do Programa.  

 

4. Procedimentos de Contratação 

 Empresa de Comunicação 

A Sra. Célia informa que o edital deverá estar publicado em meados de fevereiro e todas as 

contribuições enviadas foram inseridas no TR. Em relação à contratação de empresa para a 

realização da campanha e educação ambiental, explica que o termo de referencia está sendo 

finalizado pela Diretora Ana Cristina.  

 

 Empresa para capacitação em Conflitos de Uso (CTIL) 

A Sra. Célia informa que já está tudo encaminhado para contratação do consultor e a 

capacitação está prevista para ser realizada nos dias 18 e 19 de fevereiro em Maceió. O Sr. 

Anivaldo propôs que posteriormente este curso seja ministrado em todas as CCR. 

 

 Contratação de nova consultoria para redução de vazões  

O Sr. Alberto Simon contextualiza a demanda, apresenta um histórico das contratações 

anteriores e informa que dificilmente será encontrado um bom consultor nessa área que já 

não esteja envolvido com as empresas do setor elétrico. Então esclarece que a dificuldade é 

encontrar algum consultor que produza dados sejam respeitados. O Sr. Anivaldo esclarece 

que ele precisa de um assessor que o acompanhe nessas reuniões. O Sr. Alberto propõe então 

a contratação de uma consultoria com banco de horas, que realizará o apoio ao CBHSF 
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mediante solicitação. O Sr. Alberto informa que irá elaborar uma primeira versão de 

proposta e enviará para Sr. Anivaldo.  

  

 Contratação de estudos sobre redução de valores da cobrança pelo uso da água  

O Sr. Anivaldo informa que já fez as observações no TR e o Sr. Alberto apresenta um 

histórico da elaboração e correções do documento, e responde aos questionamentos dos 

presentes. Informa que se a DIREC autorizar, o ato convocatório poderá ser publicado na 

semana seguinte. Ficou definido que a DIREC aprova a publicação.  

 

O Sr. Alberto Simon informa sobre os dados do INEMA de qualidade de água na Lagoa das 

Piranhas, atendendo à solicitação feita pelo Sr. Cláudio de realização de uma avaliação desse 

corpo hídrico.  O Sr. Anivaldo sugere que o comitê acate o estudo e que encaminhe para a 

assessoria jurídica da AGB Peixe Vivo para elaborar um parecer para ser encaminhado ao 

Governo da Bahia. Para isso o Sr. Cláudio deverá encaminhar para o CBHSF a 

correspondência enviada pelo INEMA. 

 

 Contratação para monitoramento da qualidade de água no Baixo São Francisco 

O Sr. Anivaldo informa sobre histórico sobre o aparecimento da mancha e da demanda desse 

projeto, informando que cada laudo apresentava um resultado diferente e alerta da 

possibilidade de novos ressurgimentos dessa mancha. Informa que foi solicitada à AGB 

Peixe Vivo a verificação de formas de execução do serviço pelos professores das 

universidades que elaboraram o projeto. O Sr. Alberto esclarece que ele recebeu o projeto no 

dia 11 de janeiro e apresenta o conteúdo do documento. Informa que a Dra. Yvonilde 

informou que não poderá coordenar o projeto. Assim, segundo o diretor, a única forma 

possível de executar o projeto é por meio de contratação de uma empresa. O Sr. Anivaldo 

sugere que a AGB apresente opções para contratação do projeto e que no dia seguinte o Sr. 

Alberto, Melchior e Yvonilde conversem sobre forma de execução do trabalho.   

 

 Contratação para publicações 

O Sr. Anivaldo explica sobre as publicações a serem desenvolvidas pela empresa a ser 

contratada e que constam na minuta de TR encaminhada pela AGB Peixe Vivo: (1) a 

publicação do relatório de gestão do CBHSF; (2) publicação de um relatório de gestão da 

AGB Peixe Vivo; (3) uma publicação de todos os projetos e ações e (4) um livro bilingue 

comemorativo de 15 anos do CBHSF focando a apresentação do Comitê.  O Sr. Melchior 

sugere a publicação em série de execução durante um determinado período. A Sra. Célia 

sugere que essa série seja a cada Plano de Aplicação. A Sra. Malu sugere que a série seja 
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referente às ações e projetos, substituindo o segundo livro. O Sr. Anivaldo lembra que 

também foi solicitada a publicação de uma coletânea de todos os atos formais do Comitê. O 

Sr. Anivaldo chama atenção que a minuta de TR não considerou entre os serviços da 

empresa a elaboração do conteúdo das publicações, o que deve ser incluído.  

 

 Contratação da empresa Organizadora do Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco 

O Sr. Melchior explica as pendências e o Sr. Alberto apresenta uma proposta de 

programação, informando os contatos e atividades realizadas, e que a contratação da 

empresa será menor que R$15.000,00 e a empresa ficaria com os recursos das inscrições.  O 

Sr. Alberto sugere que não tenha exposição oral dos trabalhos devido ao pouco tempo 

destinado para cada uma e da necessidade de uma estrutura maior, propondo que sejam 

feitas sessões de posters. Informa que as despesas de deslocamento dos palestrantes poderão 

serão custeadas pelo Comitê e que precisa ser definido o conteúdo temático para em seguida 

ser feita uma reunião com a empresa para estabelecer como seriam enviados esses trabalhos, 

sendo necessária a formação de uma comissão científica para seleciona-los. O Sr. Alberto 

explica ainda que a empresa também será responsável por conseguir os patrocínios. O Sr. 

Melchior apresenta a comissão de organização e informa que não pode nesse momento fazer 

alguma alteração sem conversar com essa comissão, a qual está planejando que ocorram 96 

apresentações orais de 15 minutos. Explica também a estrutura disponível para isso. Sugere 

uma reunião do Sr. Anivaldo com o reitor para formalizar a disponibilização do espaço. 

 

5. Balanço e debates 

 Renovação do contrato de gestão 

O Sr. Anivaldo informa sobre as tratativas realizadas com a ANA para renovação do 

contrato de gestão e é realizado debate sobre procedimentos a serem adotados pelo CBHSF. 

Ficou definido que a DIREC irá solicitar uma audiência com o Sr. Vicente Andreu. Além 

disso a discussão será levada para o Fórum Nacional, recomendando também que seja 

debatido no Fórum Mineiro de Comitês, o que a Sra. Célia informou que isso já está sendo 

feito pelo Sr. Polignano.   

 

 Andamento da Revisão do Plano de Bacia do Rio São Francisco 

O Sr. Alberto lembra que no dia seguinte terá reunião do GAT onde o assunto será debatido, 

sugerindo que os membros da DIREC participem do encontro para verificar e discutir o 

andamento dos trabalhos.  O Sr. Anivaldo informa que a partir de agora a DIREC será 

convocada para cada reunião do GAT e solicita que cada coordenador interaja com as suas 
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CCR para que quando a discussão for para o plenário tenha ocorrido pelo menos um debate 

em cada CCR, para afunilamento por região das informações que constarão do documento. O 

Sr. Anivaldo ainda sugere que em cada reunião da CCR seja incluído na pauta um ponto 

sobre o afunilamento do plano e para isso solicita que o Sr. Alberto participe dessas reuniões 

ou delegue a outras pessoas para auxiliar nessa discussão com os membros.     

 

 Projetos (balanço, situação e eventuais pendências)  

O Sr. Alberto apresenta a situação dos projetos, sendo debatidas as pendências. Em relação 

ao projeto  de Ibimirim, o Sr. Uilton Tuxá informou que já enviou o projeto reformulado 

para o Sr. Alberto, que disse que irá verificar. Segundo o coordenador o único projeto da 

lista apresentada pelo Sr. Alberto que não possui sustentabilidade é o de Mocambo, estando 

autorizada a contratação da execução dos demais. Assim, o Sr. Alberto informa que vai 

resgatar todos esses projetos, a ata enviada e irá solicitar uma autorização formal do 

Coordenador até meados de fevereiro para realização do procedimento. O Sr. Melchior 

questiona sobre a metodologia utilizada para seleção de nascentes a serem recuperadas, se a 

quantidade é significativa ou não no contexto da bacia. O Sr. Wagner lembra que para isso 

deverá ser feito um cadastro universal. O Sr. Alberto explica que após ser escolhida uma 

bacia ou sub-bacia, precisa ser feito um inventário, o qual primeiro deve ser feito por meio 

de uma visão espacial e depois em campo, sendo necessária a contratação de uma empresa. 

A segunda etapa seria a seleção de nascentes por meio de critérios, e a terceira etapa a 

recuperação daquelas selecionadas. Explica que os projetos do CBHSF pularam a primeira 

etapa, uma vez que demanda tempo e custo. Lembra que os projetos do Comitê são 

demonstrativos.  Em relação à 3ª família de projetos no Baixo São Francisco, o Sr. Anivaldo 

explicou que o Projeto do Capiá deverá ser deslocado para a bacia do Piauí,  que o projeto de 

Jaramataia também deverá ser substituído,  e que o projeto na bacia do Rio Parapuca/SE 

seria também revisto, ficando a decisão no aguardo de discussão na reunião da CCR.  O Sr. 

Anivaldo sugeriu que entre os projetos da 3ª família seja incluído a reativação do projeto da 

bacia do rio Jacaré/SE. Quanto à realização de grandes projetos, para exemplificar, o Sr. 

Alberto levantou a hipótese que o projeto de monitoramento da qualidade da água no Baixo 

São Francisco poderia ser selecionado como o projeto de longa duração da região, assim 

como a recuperação na bacia do rio Piauí. O Sr. Melchior destaca que essas discussões 

deverão ser feitas em cada CCR. O Sr. Anivaldo explica que a distribuição dos grandes 

projetos pode ser 5 projetos de 5 milhões, sendo um por Estado, ou poderia ser 4 grandes 

projetos, sendo 1 por região fisiográfica. Pede que os coordenadores pensem sobre o assunto 

para que isso seja definido na próxima reunião da diretoria.  O Sr. Alberto informa sobre o 

projeto Pankará, informando que agora precisa ser elaborado o projeto executivo e sugere 
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que seja realizada uma reunião em Maceió entre representantes do povo indígena, a empresa 

GAMA ENGENHARIA, Secretário e Presidente do CBHSF, do Coordenador da CCR 

Submédio para partir para os próximos passos. Segundo ele já poderiam ser iniciados os 

procedimentos para licitar a contratação de uma empresa para elaborar esse projeto 

executivo, continuando como projeto especial. A DIREC aprovou a realização pela AGB 

Peixe Vivo dos procedimentos para a referida contratação. O Sr. Alberto apresenta a minuta 

de resolução que autoriza a AGB Peixe Vivo para iniciar o processo de seleção de 

municípios a serem beneficiados com PMSB. Após debate, a DIREC definiu que seria feito 

um chamamento dos municípios e incluiu no Art. 3º, o “PARÁGRAFO ÚNICO - Será 

respeitada a equidade entre as regiões fisiográficas da bacia hidrográfica do rio São 

Francisco”. 

 

 

 Informes sobre os Seminários Quilombola e Indígena  

 

Foi discutida a possibilidade de realização do Seminário Quilombola em União dos Palmares 

e devido ao tempo necessário para contratação da empresa, foi sugerido que seria realizado 

no período de 10 a 12 de março. O Sr. Claudio informa que já tem uma reunião com a 

Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo e com o Secretário do CBHSF marcada para o 

dia 15 de fevereiro para fechamento dos detalhes. O Seminário Indígena ficou pré-agendado 

para o período de 28 a 31 de março na cidade de Paulo Afonso.  

A Sra. Célia e Sr. Alberto informam sobre projeto da CEMIG, explicando que a Companhia 

está solicitando apoio do CBHSF. O Sr. Anivaldo opina que o assunto deve ser discutido na 

CCR e na sequencia será chancelado na DIREC. 

 

6. Proposições  

 

 Levantamento/Atualização Cadastral dos usuários de bacia do Rio São Francisco  

A Sra. Célia explica que o referido levantamento é obrigação da Agência Nacional de 

Águas. Após debates a DIREC determinou que seja contratado um estudo preliminar para 

embasar a definição da vazão mínima para isenção da outorga na Bacia do rio São Francisco. 

 Aquisição de novos equipamentos e plano de internet na sede do CBHSF  

 

O Sr. Anivaldo esclareceu que o assunto já está sendo resolvido com a AGB Peixe Vivo. 
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7. Reunião com equipe do Projeto Canto das Águas  

 

Após apresentação da proposta pela Sra. Luana Almeira, da empresa Cantareira Produções, 

responsável pelo projeto Canto das Águas, ficou definido que deverá ocorrer um show para 

comemorar o Dia em Defesa do Velho Chico, no dia 03 de junho, em Penedo. Segundo o Secretário 

do CBHSF, a Prefeitura poderá disponibilizar o palco e equipamento de som. Ocorrerão 3 shows, 

nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e em Petrolina, no encerramento do Simpósio da Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, no dia 8 de junho. A Sra. Luana informa que poderá ter registros 

visuais desses eventos, sendo sugerida também a criação de um aplicativo e hotsite do projeto. O Sr. 

Anivaldo explica como são feitas as parceiras do CBHSF e quais as possibilidades de apoio, 

indicando também outros possíveis patrocinadores. O Sr. Wagner sugere as cidades de em Pirapora, 

Januária, Lagoa da Prata e Três Marias no Alto São Francisco, como candidatas para a realização de 

eventos,  devendo ser selecionadas duas dessas cidades após verificação de aptidão local. No Médio 

São Francisco, os eventos deverão ser realizados em Bom Jesus da Lapa (BA) e Barra (BA); na 

região do Submédio, as cidades selecionadas foram Petrolina (PE), Juazeiro (BA) e Paulo Afonso 

(BA); e no Baixo São Francisco será em Penedo (AL), Aracaju (SE), Pão de Açúcar (AL) e Piranhas 

(AL). Esses eventos serão compostos por shows de médio porte e oficinas. Para o Sr. Anivaldo, os 

organizadores deverão orçar e reformular a planilha, conforme definições realizadas na reunião, e 

encaminhar para o CBHSF. A Sra. Luana informa que ainda está fechando apoio de alguns 

patrocinadores. O Sr. Anivaldo opina que o CBHSF poderá participar por meio da cota Mandi 

Amarelo (R$ 350.000,00) e se propôs a indicar algumas empresas que poderão ser procuradas para 

busca de patrocínio. A Sra. Célia explica que no PAP tem R$ 500.000,00 destinados para eventos em 

2016, parte do qual já será utilizado para o simpósio (R$100.000,00), informa os procedimentos para 

apoio e destaca que quanto menos for necessário realizar contratações melhor, sendo menos 

burocrático apoiar por meio de fornecimento de diárias e deslocamentos. A Sra. Luana resume 

lembrando que o primeiro passo é refazer a planilha orçamentária conforme solicitado, o segundo 

passo verificação com a AGB Peixe Vivo a forma de aporte do CBHSF e o terceiro passo buscar 

patrocínios.  

 

A reunião foi encerrada às 12h50. 


