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AJUDA MEMÓRIA  
1. Participantes: 

 

Nome Instituição 

1 Mônica Portela Lima Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos INEMA 

2 Adson Roberto Ribeiro Associação da Bacia do São Pedro 

3 José Cisino Menezes Lopes 
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 

AIBA 

4 Helrijesus Alves Lima Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte - AFAF 

5 
João Alves do Carmo 

(chegou ao final da reunião) 
Associação Comunitária Sobradinho II 

6 Josias Gomes Ribeiro Filho 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

ABES - MG 

7 Deivid Lucas de Oliveira Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG 

8 Renato Júnio Constâncio Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 

9  Alberto Simon Schvartzman AGB Peixe Vivo 

10 Rúbia Santos Barbosa Mansur AGB Peixe Vivo 

11 Ana Luiza Sales Pereira AGB Peixe Vivo 

12 Jacqueline Evangelista Fonseca AGB Peixe Vivo 

13 Wilton Mercês Santos Yayá Comunicação Integrada 

14 Ausências Justificadas: Douglas Falcão; Antenor de Oliveira e Giordano Bruno 

 

2. Abertura e verificação de quórum 

O coordenador da CTOC, Sr. Renato Constâncio, inicia a reunião às 09h30. Informa que o quórum 

foi atingido. Faz esclarecimentos sobre a pauta da reunião. 

 

3. Aprovação da ajuda memória 

A ajuda memória da reunião realizada no dia 06 de novembro de 2015 foi aprovada. 

 

4. Informes da coordenação da CTOC 

O Sr. Renato Constâncio, diz que se a reunião se desenvolver bem, irá solicitar ao Alberto que o 

mesmo apresente o andamento da atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio São Francisco. Houve a concordância de todos os presentes. 

 

5. Minuta de TDR para Contratação de Estudos de Aprimoramento da Cobrança. Apresentação 

AGB Peixe Vivo.  

Com a palavra, o Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo, Alberto Simon, inicia sua fala dizendo que o 

aprimoramento da cobrança é um assunto vital para o Comitê. A necessidade do aumento da 

arrecadação é devido a vários motivos, como por exemplo, melhorar o instrumento, atingir o próprio 

objetivo da cobrança, ter mais independência, dentre outros. 

- José Cisino: Fala que os cenários de atualização da cobrança devem ser resolvidos o mais breve 

possível. Informa que o estado da Bahia está implementando a cobrança, e que a metodologia e 

critérios utilizados na bacia federal poderão servir de referência e serem replicados nas bacias 
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estaduais. Outra questão é a necessidade de ampliar o espectro de pagadores. Pequenos usuários 

devem pagar respeitando os limites mínimos, ou seja, quando se justificar a emissão do boleto. 

 

- Adson Ribeiro: Fala que como usuário pagante gostaria de ver a aplicação do dinheiro arrecadado 

com a cobrança investido estritamente na água. Dá o exemplo do FPI - Fiscalização Preventiva 

Integrada, uma boa causa, mas sem retorno imediato na quantidade e qualidade de água. Cita o 

problema de escassez que a bacia tem vivido, necessitando assim de intervenções diretas para 

aumentar a produção de água e questiona o alto investimento do comitê no FPI.  

 

- Renato Constâncio diz que as contribuições para o TDR deveriam ser encaminhadas até o dia 15 de 

dezembro de 2015, e que boa parte dos membros da câmara contribuiu. Porém, nos dias 13 e 14 de 

janeiro, chegaram contribuições da Agência Nacional de Águas - ANA, Sr. Giordano Bruno, e do 

Presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo de Miranda.  

 

Apesar do envio das contribuições fora do prazo previsto, os membros presentes da CTOC 

concordaram em fazer a leitura das contribuições e avaliar a inclusão das mesmas no TDR. Após 

leitura e discussão, a CTOC achou pertinente a inclusão de algumas contribuições. Em votação a 

contribuição do Sr. Anivaldo de Miranda, em que a Diretoria Colegiada do CBHSF - DIREC -, seria 

incluída na reunião de partida com a empresa a ser contratada, visando a assimilar as expectativas 

internas. Contribuição não aprovada. Entendem que a DIREC poderá participar da reunião de 

partida, porém não poderá ser um requisito obrigatório para a realização da reunião. Voto a favor da 

inclusão da contribuição: Josias Gomes.  

 

- José Cisino diz que o usuário que não pagar a cobrança deverá ter sua outorga suspensa, e que a 

ANA deveria atuar mais diretamente com os inadimplentes, ou delegar essa função. Fala também 

que no futuro o comitê deverá aprofundar mais nos estudos da cobrança por setor, e solicita à AGB 

Peixe Vivo a memória de cálculo da primeira metodologia de cobrança do São Francisco, para 

verificar se a empresa a ser contratada não irá fugir do caminho já traçado anteriormente.  

 

- Alberto Simon fala que a contribuição da CHESF cabe a ser incorporada no PRH-SF. Os membros 

da CTOC reforçaram a importância em se discutir sobre os recursos da CFURH - Compensação 

Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos. É necessário o aprofundamento do estudo dos 0,75% da 

CFURH, relativos à cobrança pelo uso da água do setor elétrico, para que este recurso possa ser 

direcionado para a Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. 

 

Após discussões, a minuta do TDR de atualização da metodologia de cobrança foi aprovada pela 

CTOC.  

 

Na parte da tarde, o diretor técnico da AGB Peixe Vivo fez uma apresentação sobre a atualização do 

PRH-SF, a apresentação foi fornecida pela empresa NEMUS, que não pode estar presente na 

reunião. Falou sobre o PRH-SF 2004-2013, da situação atual da bacia, disponibilidades hídricas, o 

balanço hídrico atual, Cenários prospectivos 2025 - 2035, balanços hídricos 2025 - 2035 e desafios e 

conclusões. 
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- José Cisino questiona os dados apresentados sobre o oeste da Bahia. Diz que irá formalizar os 

questionamentos. 

 

- O Sr. João Alves chegou atrasado à reunião devido ao atraso do voo. O avião em que estava não 

pôde pousar em Belo Horizonte devido a grande quantidade de chuva. 

 

- Renato passa a palavra para os membros da CTOC para considerações finais. 

 

- José Cisino fala de um projeto de demarcação das APP da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco. 

Fez um protótipo de demarcação de APP, por imagem de satélite, de Carinhanha até Serra do 

Ramalho e de Malhada até Bom Jesus da Lapa, com objetivo de reposição de mata ciliar e demais 

ações em prol da manutenção da área protegida exigida em lei e proteção das águas. Diz que esse 

projeto piloto pode ser executado pelo CBHSF. Alberto Simon diz que irá socializar a demanda com 

o coordenador da CCR Médio SF, Sr. Cláudio Pereira, secretário da CCR Médio SF, Sr. 

Demósthenes e com a DIREC. 

 

- Josias Gomes diz que a AGB Peixe Vivo, como secretaria do CBHSF, deve garantir a participação 

e quórum nas reuniões. Fala da dificuldade que ele e o Sr. João Alves tiveram na logística indicada 

pela agência. Disse que se tivesse seguido a orientação da AGB Peixe Vivo, não teria a possibilidade 

de participar, e neste sentido, não haveria quórum para deliberar sobre assuntos importantes. Pede 

que em reuniões que começam no período da manhã o deslocamento possa ser realizado no dia 

anterior. 

 

Na sequência, o coordenador da CTOC pede que a AGB Peixe Vivo observe situações que podem 

causar dificuldade no quórum, como, por exemplo, épocas de chuvas.  

 

6. Encaminhamentos: 

 

- A próxima reunião no calendário aprovado em Plenária está marcada para o dia 09/03/2016, porém 

a próxima reunião só deverá ser realizada quando a empresa para atualização da metodologia de 

cobrança já estiver contratada. Ponto de pauta para próxima reunião: Reunião de partida com a 

empresa contratada. 

- Solicitar que na próxima reunião a CHESF, a CEMIG e especialistas apresentem sobre a CFURH 

para que a CTOC entenda melhor o assunto para início das discussões sobre a matéria.  

- Futuramente iniciar a discussão sobre águas subterrâneas - solicitação João Alves.  

 

Renato Júnio Constâncio 

Coordenador da CTOC/CBHSF 

 

Helrijesus Alves Lima 

Secretário da CTOC/CBHSF 


