
 
 

 

1 
 

MINUTA DA AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 27/03/2020 
Local: Videoconferência 
Horário: 09h20 – 13h30 
 
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. Adson Roberto Ribeiro Coordenador CCR Alto SF  

5 Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

6. Célia Fróes Agência Peixe Vivo 

7. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

7. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

8. Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

9. Jacqueline Fonseca Agência Peixe Vivo 

10. Roberto Farias Convidado CBHSF – Coordenador CTIL 

11. Deisy Nascimento Tanto Comunicação 

12. Paulo Vilela Tanto Comunicação 

13. Mariana Martins  Tanto Comunicação 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum e informes. 

 

Após a verificação do quórum, o Sr. Anivaldo Miranda abre a reunião e agradece a presença de todos. Contextualiza a 

situação que o país e mundo têm passado e expõe sua preocupação em relação a pandemia do novo Coronavírus (Covid-

19). Informou que em conversas com o Sr. Humberto Gonçalves, da Agência Nacional de Águas - ANA, falou sobre a 

suspensão temporária das atividades do CBHSF e que o Comitê continuará atendendo a todas as diretrizes das autoridades 

de saúde. 

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada nos dias 23 e 24 de janeiro de 2020 em Maceió/AL e verificação 

dos seus encaminhamentos.  

 

Memória da reunião aprovada por todos. 
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3. Informes 

- Resolução ANA 15/2019 (Prestação de Contas) 
- Reunião Cav/ANA, APV e GACG – Avaliação do Relatório de Gestão – exercício 2019 
 

Com a palavra, a Sra. Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, informa que a ANA padronizou as prestações de 

contas de todas as Entidades Delegatárias, sendo que o documento “Rol dos responsáveis” é comum à todos os 

Comitês. Diz que é um documento que os torna corresponsáveis pela prestação de contas dos recursos da cobrança, 

além de formalizar o conhecimento da Presidência do Comitê na execução do Plano de Aplicação Plurianual. Reforça 

que envia mensalmente a execução do PAP para os membros da Direc. Em relação à avaliação do Relatório de Gestão, 

a diretora da APV informa da baixa nota da Delegatária e coloca as razões como por exemplo, o “efeito dominó” da não 

contratação do SIGA em 2018; judicializações, cancelamentos de contratos, dentre outros. Fala que para 2020 o 

cenário seria muito diferente, com grande execução. Fala que a pandemia pode atrapalhar o cumprimento deste 

planejamento e informa que já sinalizou essa questão para ANA. No entanto, a APV tem trabalhando em um Plano de 

Recuperação provando para a ANA que o CBHSF e sua Entidade Delegatária são capazes de executar os recursos da 

cobrança. O Sr. Maciel Oliveira também falou sobre a questão do desembolso no ano de 2020 e que é necessário que 

haja um posicionamento da ANA sobre a influência da Pandemia nas questões relativas a contratos e desembolso. A 

Sra. Célia Fróes disse que tem mantido contato com a ANA a respeito dessas questões, deixando claro que, como 

gestora, necessita tomar as providências de forma segura e de acordo com a legislação. O Sr. Anivaldo Miranda sugeriu 

a suspensão temporária dos contratos por 30 dias e que posteriormente se faça uma reavaliação da situação. O Sr. 

Ednaldo Campos se posicionou favorável a suspensão, principalmente devido a impossibilidade de acompanhamento 

do andamento dos projetos pelas CCRs. O Sr. Lessandro Costa disse que alguns projetos, que não dependam de uma 

participação muito ativa da comunidade, poderiam continuar. O Sr. Thiago Campos reiterou que os contratos estão 

sendo avaliados individualmente a cada 15 dias e que a APV não fará nada que esteja em desacordo com as diretrizes 

das autoridades. O Sr. Adson Ribeiro corcorda com a análise realizada individualmente, uma vez que existem projetos 

que podem continuar com o seu andamento sem haver comprometimentos a saúde. 

 

4. Minuta Resolução DIREC que aprova a contratação dos projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido – Edital de 

Chamamento nº02/2019.  

O Sr. Thiago Campos faz um breve histórico sobre o processo de avaliação das propostas recebidas e em seguida passa 

a palavra para a Sra. Jacqueline Fonseca, Coordenadora Técnica da Agência Peixe Vivo, que faz uma contextualização 

do Edital. Parabeniza a celeridade das comissões formadas no âmbito das CCRs e o apoio dos escritórios regionais. 

Explica os critérios do edital e fala que o parecer elaborado pela APV foi ao encontro dos pareceres dos grupos de 

trabalho das CCRs, convergindo assim os resultados, apesar das notas dadas pela APV que foram, de maneira geral, um 

pouco menor que as atribuídas pelos GTs. Faz a leitura da minuta de resolução DIREC que aprova os seguintes projetos 

selecionados. Alto São Francisco: (1) Água para beber, vidas para cuidar (2) Ações de revitalização dos recursos hídricos 

no município de Miravânia no semiárido mineiro. Médio São Francisco: (1) Água e vida no semiárido, produzindo 

alimento e resgatando a autonomia financeira dos agricultores (2) Colhendo água de chuva e resgatando a cidadania da 

população do semiárido na bacia do Paramirim com a implantação de 140 cisternas para consumo humano. Submédio 

São Francisco: (1) Bênçãos do São Francisco – sustentabilidade socioambiental, hídrica, energética, alimentar e 

nutricional no Submédio São Francisco (2) Salvando as veias do São Francisco- a luta para recuperar rios e nascentes 

nas serras de Jaguarari – BA. Baixo São Francisco: (1) Segurança Hídrica e controle da desertificação através de energia 

fotovoltaica e sistemas agroflorestais e (2) Bênçãos do São Francisco – sustentabilidade socioambiental, hídrica, 

energética, alimentar e nutricional no Baixo São Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda fez elogios ao processo de seleção. A 

Resolução foi aprovada por todos. 

 

5. Minuta de Resolução DIREC que aprova apoio à Expedição Científica no Baixo São Francisco (Rubrica pesquisa científica) 
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Com a palavra, a Sra. Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, explana sobre o projeto de apoio 

encaminhado pelo proponente da III Expedição da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Diz que o apoio solicitado é 

no valor de Cento e vinte e seis mil reais para cobrir diárias de viagens, combustível, passagem aéreas e locação das 

embarcações. Informa que o relatório da II expedição está em fase de elaboração com previsão de entrega em junho e 

diz que este relatório deverá compor o processo de apoio. Com a palavra o Sr. Anivaldo Miranda, que ressalta a 

importância de apoiar a pesquisa científica e fala sobre a possibilidade de replicar a expedição nas outras regiões 

fisiográficas, que inclusive em dezembro de 2019, o Sr. Julianeli Tolentino ficou de fazer essa articulação com o 

professor Emerson Soares, coordenador da Expedição para replicar a mesma no submédio São Francisco. Com a 

palavra, o Sr. Manoel Vieira, Coordenador da APV informou que entrou em contato com Julianeli e não obteve resposta 

dessa possível articulação. Na sequência, a Sra. Rubia Mansur sugere a aprovação deste apoio para a expedição do 

baixo São Francisco e que o ano de 2020 seja para articulação de replicação da metodologia nas outras regiões 

fisiográficas que tenham interesse. Fala ainda que futuramente o Fórum de Pesquisadores da Bacia – FIENPE pode ser o 

fórum de discussão dessa pauta, já que conta com representações de diversas Instituições de Ensino da bacia. Faz a 

leitura da Resolução DIREC que é aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Anivaldo Miranda pede que a Agência 

Peixe Vivo verifique a compatibilização da Expedição com o projeto de Monitoramento das Águas Superficiais do baixo 

São Francisco. A Sra. Célia Fróes diz que já está em contato com a empresa que realizará o trabalho de monitoramento 

e vai tentar articular uma reunião com os técnicos da mesma para que seja realizada uma discussão acerca do Plano de 

Trabalho. 

 

6. Minuta de Resolução DIREC para remanejamento de rubrica do PAP 2018-2020 
 

Com a palavra, a Sra. Rúbia Mansur explica que a minuta de resolução é para remanejar um milhão de reais para a 
rubrica do Plano de Comunicação, para que em dezembro deste ano a mesma não fique negativa. Sugere que seja 
retirado R$ 300.000,00 da rubrica I.1.1.11 e R$ 700.000,00 da rubrica I.1.1.10 para alocar na rubrica I.1.2.1. Após 
debates, a Resolução é aprovada por todos, considerando a retirada de um milhão apenas da rubrica I.1.1.10 – Apoio à 
realização de audiências públicas, oficinas, seminários e simpósios. 

 
7. Decisões frente a pandemia do novo coronavírus  

Eventos em andamento/demandados: 
- III Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 
 

A gerente de integração da APV, Sra. Rubia Mansur projeta ofício do FIENPE sugerindo uma nova data para a realização 
do III SBHSF: 22 a 25 de novembro de 2020. Aproveita a oportunidade para falar que é a mesma data da realização do 
Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste. Informa que a ABRH, realizadora deste simpósio encaminhou proposta de 
apoio no valor de R$ 40.000,00. A DIREC decide aprovar a nova data para realização do III SBHSF e apoiar o Simpósio de 
Recursos Hídricos do Nordeste, desde que haja uma negociação com a ABRH no sentido de incorporar pauta do Comitê 
na programação, pelo menos em uma Mesa Redonda. Os membros da DIREC não veem problema dos dois eventos 
ocorrerem na mesma data. Sobre o III SBHSF, decidem pela gratuidade para aqueles que submeterem trabalhos e que 
seja pensada uma estratégia para maior acesso de participantes pós Coronavírus. Com a palavra, a Sra. Rubia Mansur 
reitera a importância do fortalecimento do FIENPE no âmbito do CBHSF. 
 

- Campanha Carranca 
 

Com a palavra, o Sr. Paulo Vilela, representante da empresa vencedora da licitação da campanha fala da oportunidade 
dessa crise para alavancar o CBHSF. Explica que a campanha poderá ser realizada com estratégia diferenciada, 
adaptando-se a nova realidade, com maior foco em mídias sociais e não prejudicando assim o Dia Nacional em Defesa 
do Velho Chico. Como encaminhamento, a Sra. Célia Fróes sugeriu que a empresa faça uma proposta do que seja 
factível de alteração no contrato e também a realização de uma reunião com a APV para verificar o que pode ser feito 
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no âmbito do contrato já firmado. Na sequência será apresentada o conceito da campanha à DIREC. Neste sentido, a 
DIREC aprova a manutenção da campanha para o ano de 2020.  

 
- Plenárias Maio, Setembro e Dezembro 
- Oficinas e seminários  
 

Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur fala sobre o novo calendário de eventos do CBHSF, sugerindo as novas datas e os 
membros da DIREC fazendo suas considerações. Abaixo, as novas datas aprovadas através de Resolução DIREC: 
 

DATAS APROVADAS NOVA PREVISÃO 

PLENÁRIAS 

14 e 15 de maio 03 e 04 de setembro - Arapiraca/AL 

10 e 11 de setembro Cancelada 

03 e 04 de dezembro 03 e 04 de dezembro (mantida) - Salvador/BA 

  

DIREC 

2 de setembro  

22 e 23 de outubro 

2 de dezembro 

CÂMARAS CONSULTIVAS REGIONAIS - CCRs 

17 de abril Canceladas 

21 de agosto 14 de agosto 

13 de novembro 13 de novembro (mantida) 

  

CÂMARAS TÉCNICAS E GRUPOS DE TRABALHO 

Março a Agosto Canceladas 

Previsão do retorno dos trabalhos a partir de setembro 

 

SEMINÁRIOS, SIMPÓSIO, OFICINAS E CAMPANHAS 

 
III Simpósio da BHSF 

31 de maio a 03 de junho 22 a 25 de novembro – Belo Horizonte/MG 

 
Campanha Carranca 

03 de junho 03 de junho (mantida) 

 
Oficina sobre Gestão Integrada de Bacias e suas zonas de influência costeira 

09 e 10 de junho 08 e 09 de outubro – Maceió/AL 

 
Seminário sobre Sustentabilidade no Semiárido em parceria com o CBHVG 

19 de agosto  02 de outubro – Montes Claros/MG 

 
II Oficina Carrancas 2020 

17 e 18 de setembro 17 e 18 de setembro (mantido) – Penedo/AL 

 
Moda, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

19 de novembro Suspenso para 2021 

 
Seminário Indígena 

02 de julho Suspenso para 2021 
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Seminário Quilombola 

29 de junho Suspenso para 2021 

 
- Processo Eleitoral  
 

Com a palavra, o Sr. Anivaldo Miranda informa que entrou em contato com Humberto, superintendente da ANA para 
verificar se a Agência Nacional de Águas iria emitir alguma Nota oficial em relação à possibilidade de suspensão dos 
processos eleitorais dos Comites de bacia. Foi informado que uma Resolução se encontra na secretaria do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos para avaliação. Diz que diante da situação da Pandemia o processo não poderá continuar 
até que as autoridades de saúde determinem a normalidade no país. Com a concordância de todos, a Resolução de 
suspensão do processo eleitoral foi aprovada com a conseguinte suspensão do processo de mobilização, sendo que a 
Agência Peixe Vivo irá tomar as medidas necessárias para suspensão do contrato. 
 

- Oficina de Comunicação  
A empresa TANTO – Comunicação do SF irá fazer nova proposta de data para realização da Oficina de Comunicação. 

 

Projetos em andamento 
 

Com a palavra, o Sr. Anivaldo Miranda reitera a preocupação na continuidade de ações, no âmbito de execução dos 

projetos demandados pelo comitê, que possuem risco a potencializar a disseminação do COVID-19, como mobilização 

social, reuniões presenciais, dentre outros. Em seguida, a Sra. Célia Fróes informa que tem entrado em contato com 

cada uma das empresa que possui contrato com a Agência Peixe Vivo para avaliação do que poderá ser dado sequência 

e os que deverão ser suspensos, uma vez que cada estado/município tem seu próprio regramento da crise. Diz que a 

maioria das empresas reiterou o interesse na continuidade dos contratos, dentro das orientações das autoridades de 

saúde. Informa que o jurídico tem trabalhado em um parecer para essa questão. Com a palavra, Anivaldo Miranda 

pede que seja redigida Resolução que reforce a recomendação para a APV sobre essa questão. Com a palavra, o Sr. 

Maciel Oliveira pede que seja encaminhado a DIREC, o mais breve possível, a informação sobre os contratos que irão 

continuar e os que serão suspensos. Em seguida a Resolução é aprovada por todos.  

 

8. Encerramento 

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

reunião às 13h30. 

 

Maceió/AL, 27 de março de 2020 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Verificar compatibilização da Expedição com o Projeto e 
Monitoramento do Baixo São Francisco 

Célia Fróes Não estabelecido 

2 Agendar reunião DIREC para apresentar conceito da 
campanha em Defesa do Rio São Francisco, no que é possível 
dentro do contrato 

Rúbia Mansur Próxima DIREC 

3 Informar à DIREC as medidas tomadas em cada contrato de 
projetos demandado pelo CBHSF 

Thiago Campos Até dia 10 de abril 

 

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 
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