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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 30/04/2020 
Local: Videoconferência 
Horário: 09h30 – 13h40 
 
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. Julianeli Tolentino Lima Coordenador CCR Submédio SF 

7. Honey Gama Coordenador CCR Baixo SF 

8. Célia Fróes Agência Peixe Vivo 

9. Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

10. Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

11. Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

12. Deisy Nascimento Tanto Comunicação 

13. Paulo Vilela Tanto Comunicação 

14. Mariana Martins  Tanto Comunicação 

    
 

1. Abertura, verificação de quórum e informes. 

 

Após a verificação do quórum, o Sr. Maciel Oliveira abre a reunião e agradece a presença de todos.  

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada nos dias 27 de março de 2020 por Videoconferência e verificação 

dos seus encaminhamentos.  

 

Memória da reunião aprovada por todos. 

 

3. Informe sobre status das CCRs frente à pandemia (interações, enfrentamento, notícias) - Coordenadores 

Com a palavra, o coordenador da CCR Submédio, Julianeli Tolentino fala que a CCR está interagindo especialmente 

através do grupo de whatsapp e fala da dificuldade de acesso à internet de alguns membros o que dificulta a realização 

de vídeos conferências. Questiona sobre as inscrições já protocoladas do processo eleitoral do CBHSF. Após debates 
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ficou decidido que as inscrições serão arquivadas e o CBHSF irá aguardar Resolução do Conselho para verificação se na 

retomada do processo tais inscrições serão devolvidas ou reaproveitadas. Decidiu-se que não haverá mais recebimento 

de novas inscrições.  

 

O coordenador da CCR Médio São Francisco, Ednaldo Campos também diz que as interações têm sido principalmente 

através do whatsapp e pergunta á DIREC que será elaborado uma nota do Comitê se manifestando sobre a exoneração 

da Promotora Luciana Khoury da coordenação NUSF. Diz que tem sido cobrado constantemente pelos membros da 

CCR. Acredita que é importante essa manifestação do comitê, no entanto deve-se respeitar as decisões internas do 

Ministério Público. Após debate em relação à essa temática ficou decido que o CBHSF irá elaborar uma nota 

agradecendo o espetacular trabalhado desenvolvido pela promotora com tanta competência e amor pelo São Francisco 

ao longo de mais de 18 anos, lamentar sua saída e reiterar o papel do Ministério Publico na luta em prol do São 

Francisco com expectativa que o trabalho que a promotora vinha desenvolvendo não seja paralisado.  

Encaminhamento: Anivaldo e Maciel irão minutar a nota do CBHSF para envio ao MP.  

 

Na sequência Honey Gama, coordenador da CCR Baixo São Francisco diz quer foi cobrado por um membro a realização 

de uma reunião através de Videoconferência. Na sequência, Rubia Mansur, gerente de integração da APV, fala que há 

essa possibilidade no sistema utilizado pela Agência, no entanto deve ser bem articulado até por conta da limitação de 

participantes. Fala também que foi um pleito da CTPPP do CBHSF. Anivaldo Miranda diz estar de acordo com as 

reuniões, no entanto elas devem ser suscintas. Na sequência, Ednaldo Campos solicita que seja formatado um 

documento com as decisões da direc para que seja encaminhado aos membros das CCRs.  

Encaminhamento: Rubia Mansur irá articular com os coordenadores para realização de reuniões CCRs (e CT sob 

demandas) através de videoconferência e formatar documento informativo para as CCRs. 

 

Na sequência, Adson Ribeiro informa que as interações da CCR Alto tem sido frequentes através do Whatapp e que até 

o momento não houve solicitação de reunião por videoconferência. Fala ainda que essa metodologia na CCR Alto pode 

ser um complicador, pois só de comitês afluentes são 10. No entanto irá pensar em uma melhor forma. Diz que a 

temática que mais tem movimentado o grupo é sobre os níveis dos reservatórios da bacia.  

 

4. Status dos projetos em andamento e demandados – Agência Peixe Vivo 

Em seguida, com a palavra Thiago Campos, gerente de projetos da APV e Rúbia Mansur falam sobre os status dos 

projetos do CBHSF.  

 

Sobre os projetos hidroambientais, Thiago Campos fala sobre a ausência do retorno por parte do proponente do 

Projeto de Irecê sobre aproveitamento energético. Após debates ficou decidido e aprovado que a Agência irá formatar 

uma Nota Técnica para subsidiar a substituição deste projeto pelo próximo colocado.   

 

Encaminhamento: APV irá formatar Nota Técnica para subsidiar a substituição de um projeto da região do Médio São 

Francisco  

 

5. Próximas ações Pacto das Águas – Anivaldo Miranda 
Com a palavra, o presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda explana sobre o estudo realizado pelo consultor Leonardo 

Mitre e sobre sua apresentação na plenária do CBHSF realizada em dezembro de 2019. Diz que essa pauta não pode se 

esfriar, sendo que a próxima plenária do CBHSF será a temática principal. Pede que o estudo seja encaminhado para 

todos os membros da DIREC para leitura e considerações a serem debatidas na próxima reunião da diretoria a ser 

agendada para o final de maio. Diz que já tem uma minuta de Deliberação a respeito, e que a DIREC deverá debruçar 

sobre ela. Solicita que tais documentos ainda não sejam divulgados.  
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Encaminhamento: Rubia Mansur irá encaminhar o estudo do Leonardo Mitre e minuta de deliberação para ser debatida 

na próxima reunião DIREC  

 

6. Conceito da Campanha Carranca 2020 – Empresa TANTO 
A palavra é franqueada para o diretor da empresa Tanto, vencedora do processo de contratação da Campanha 
Carranca para 2020. Este apresenta o conceito metodológico da campanha e seu conceito gráfico. Diz que em 2020, 
devido a pandemia a campanha não irá finalizar em junho, garantindo assim mais perenidade e divulgação. Fala ainda 
que a utilização das redes sociais será potencializada. Anivaldo Miranda reforça a necessidade do mote como por 
exemplo saneamento na bacia.  
Encaminhamento: A empresa irá entrar em contato com o presidente do CBHSF para alinhamentos necessários  

 
7. Suspensão da cobrança pelo uso da água na BHSF – possíveis impactos e ações – Agência Peixe Vivo 
Com a palavra, Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe Vivo explana sua preocupação em relação à resolução 
editada pela ANA suspendendo o pagamento da cobrança pelo uso da água na bacia do rio São Francisco até agosto 
deste ano. Diz que essa medida irá refletir no custeio da entidade que já estava comprometido. Diz que será necessária 
uma articulação para realizar uma reunião entre o Comitê, a ANA e a Agência a fim de debater o que irá significar essa 
quebra de arrecadação e as alternativas de discussão para saber como seremos orientados. Com a palavra, Lessandro 
Gabriel diz que houve suspenção da cobrança, no entanto diversas indústrias não pararam. 
Encaminhamento: APV irá redigir minuta de documento a ser encaminhado para ANA para iniciar as discussões a 
respeito.  

 

8. Assuntos Gerais 
Com a palavra, Rúbia Mansur fala sobre o Prêmio ANA de 2020, sendo que entes do SINGREH poderão concorrer. 
Neste sentido, solicita aval da DIREC para inscrever projeto do CBHSF. Aprovado por todos. 
Encaminhamento: APV irá verificar projeto a concorrer prêmio e proceder sua inscrição.  

 

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

reunião às 13h40. 

 

Maceió/AL, 30 de abril de 2020 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 Nota CBHSF sobre exoneração da Dra. Luciana Khoury Anivaldo e Maciel Não estabelecido 

2 Articular com os coordenadores das CCRs (ou CT sob 
demanda) para realização de reuniões de VC 

Rúbia e coordenadores Imediato 

3 Substituição do Projeto Irecê (aproveitamento energético) 
pelo próximo colocado da classificação dos projetos do 
Chamamento – Projetos hidroambientais (Médio SF) 

Thiago Imediato  

4 Encaminhar estudo do Leonardo Mitre com a minuta de 
deliberação para os membros da DIREC 

Rúbia Imediato 

5 Agendar próxima DIREC – final de maio Rubia e DIREX Quarta semana de maio 

6 Minuta Documento – suspensão cobrança Célia Fróes Imediato 

7 Verificar qual e inscrever projetos CBHSF para concorrer ao 
prêmio ANA 

Thiago e Rubia Imediato 

 

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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