
 
 

 

1 
 

AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 28/01/2021 
Local: realizada por meio de Videoconferência (reunião digital) 
Horário: 14h – 17h30min 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição 
 

1.  Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2.  Maciel Oliveira Vice-presidente CBHSF 

3.  Altino Rodrigues Neto Coordenador CCR Alto 

4.  Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

5.  Julianeli Tolentino Coordenador CCR Submédio SF 

6.  Márcio Tadeu Pedrosa CTPPP 

7.  Célia Fróes  Agência Peixe Vivo 

8.  Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

9.  Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

10.  Jacqueline Evangelista Agência Peixe Vivo 

11.  Francimara Pereira Agência Peixe Vivo 

12.  Deisy Nascimento Comunicação CBHSF 

    
 

1. Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação do quórum, o Sr. Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco (CBHSF), abriu a reunião e agradeceu a presença de todos.  

 

2. Aprovação da memória da Reunião DIREC realizada no dia 21 de dezembro de 2020 por Videoconferência e 

verificação dos seus encaminhamentos 

Para ajuste de informações necessárias referente ao Edital de Saneamento solicitadas por Anivaldo Miranda, a 

Sra. Rúbia Mansur sugeriu que a aprovação da ata seja realizada na próxima reunião DIREC, proposta aprovada 

por todos. Como encaminhamento, a Sra. Rúbia Mansur pedirá para Jacqueline Evangelista complementar as 

informações solicitadas e fazer os ajustes necessárias no documento. 

 

3. Informes  
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a. Status TDR Barragens   

O Sr. Thiago Campos apresentou a proposta do Levantamento de Barragens de Rejeitos Industriais e de 

Mineração na BHSF, demandado pela Resolução DIREC/CBHSF nº 111 de 22/09/2020. Enfatizou que a 

construção do que está sendo proposto corrobora com as ações previstas no PRH-SF. Sugeriu, para 

acompanhar o plano de trabalho, a formação de um GT com um representante da DIREC, CTPPP, CTOC e CTIL. 

Na oportunidade registrou como importante a participação e colaboração de Almacks Luís que auxiliou na 

revisão deste documento e deu grande apoio na elaboração da proposta. O Sr. Anivaldo Miranda pediu para 

Thiago Campos encaminhar a minuta do TDR para os membros da DIREC. Apontou o nome de Almacks Luís 

para integrar o Grupo de Trabalho como indicado da DIREC, visto que é o representante do CBHSF na Câmara 

de Segurança de Barragem do CNRH. O presidente do CBHSF frisou que o objetivo do Comitê é produzir um 

documento bem objetivo e pedagógico, acessível a todos. Sugere que seja feita, como produto, uma 

publicação bem trabalhada deste estudo, com foco na nova legislação, com mapas bem elaborados a fim de 

que as pessoas saibam, em cada município da Bacia, e em cada Estado, onde estão localizados esses 

equipamentos, qual é o grau de capacidade de impacto de dano, grau de risco; impacto, grau de risco 

associados. Que se tenham visualmente a indicação, em caso de acidente grave, qual é o raio de dano que vai 

causar; visto que esse documento será utilizado, posteriormente, para trabalho de educação ambiental, 

seminário, debate, etc. 

 

b. Resultados preliminares do levantamento das captações no trecho incremental do Rio São Francisco  

O Sr. Thiago Campos informou que o contrato nº 026/2020 firmado com a empresa TOPOCART Ltda. referente 

ao serviço de levantamento aéreo de usos de recursos hídricos no trecho incremental da BHSF está em 

andamento, iniciado em 27/08/2020 com previsão de término em 27/02/2021. Com a palavra a Sra. Jaqueline 

Evangelista, fiscal técnica do contrato, informou que a empresa apresentou toda documentação, imagens em 

satélites de ótima qualidade e tem realizado o georeferenciamento. Na oportunidade classificou a empresa 

como eficiente, séria e com expertise para o trabalho. Em seguida, apresentou a situação preliminar do 

Levantamento aéreo de usos de recursos hídricos no trecho incremental da BHSF, informando que no primeiro 

trecho, de aproximadamente 200 km, localizado entre Três Marias/MG e o município de Ibiai/MG, segundo o 

cadastro da ANA de usuário outorgados, há 305 usos cadastrados, contudo, o levantamento realizado pela 

empresa TOPOCART foi possível visualizar 744 usos, diferença de aproximadamente 144%. Com relação ao 3º 

trecho, de aproximadamente 200km, localizado entre os municípios de Paratinga/BA e Morpará/BA, e já 

finalizado, foi identificado 470 usos que podem ser tanto captações, quanto lançamentos, enquanto no 

cadastro das outorgas da ANA tem somente 104 registros, o que corresponde a uma diferença de 352%. 

Informou que no produto final será apresentada uma minuta de TDR para realizar o cadastro de usuários, haja 

vista, pelos dados preliminares já levantados, o cadastro está defasado. Informou ainda que a referida empresa 

também é vencedora de outro contrato e está realizando um trabalho na Bahia, na região do Rio Formoso, 

percorrendo uma área de 347km². A Sra. Jaqueline Evangelista esclareceu, em resposta a Altino Rodrigues, que 

não há previsão para fazer a montante de Três Marias. Em complemento, o Sr. Thiago Campos informou que 

foi colocado como meta no atual PAP levantar toda a calha, da nascente a foz, mas só no rio principal, e que o 

trecho represado, incluindo Três Marias e Sobradinho, não. Para tal demanda, teria que ser feito um 

levantamento pegando as bordas.  Neste sentido, o Sr. Altino Rodrigues sugeriu considerar Três Marias e 

Sobradinho. O Sr. Anivaldo Miranda solicitou que fosse verificada essa inclusão de Três Marias, Sobradinho, 

Paulo Afonso e Itaparica. Na oportunidade, o presidente do CBHSF perguntou se pelo levantamento é possível 
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identificar quais usuários estão acima da linha de corte de 4 litros/segundo, para com estas informações 

identificar, posteriormente, no trabalho de campo, quais as grandes captações que estão na clandestinidade. 

Esclarecendo ao questionamento do presidente do CBHSF, informou que no trabalho estão inclusas todas as 

captações que estão cadastradas, contudo, somente por este trabalho é difícil inferir se quem não está 

cadastrado faz uma captação de menor ou de maior porte, embora exista alguma suspeita. Para avançar nesta 

questão pontuou a necessidade de um trabalho investigativo, preliminar, para servir de subsídio a fim de 

dimensionar os trabalhos de campo e a fiscalização, e verificar, para aqueles que não estão naquele cadastro, 

como ele faz uso e em que quantidade. 

 

4. Resolução DIREC que estabelece normas, procedimentos e critérios para o processo Eleitoral Gestão 

2021/2025 

A Sra. Rúbia Mansur explicou que de acordo com o novo calendário do processo eleitoral do CBHSF, 

encaminhado no ano passado ao CNRH, o início das inscrições e da mobilização vai ser realizado a partir do dia 

15/02, e para isso precisa fazer a publicação da nova Resolução DIREC e do Edital. Em seguida, a Gerente de 

Integração fez a apresentação do documento. Após análise e reajuste pontuados pela da diretoria ficou 

estabelecido que: Instituições membros do CBHSF deverão apresentar Formulário de Inscrição devidamente 

preenchido, Ata de Posse da última diretora autenticada e CNPJ ativo. Instituições membros de Comitês 

afluentes, bem como demais instituições que queiram concorrer deverão apresentar todos os documentos 

exigidos no edital, além do relatório de atividades, e observar o prazo de constituição mínimo de 5 anos do 

registro da criação dessa instituição. Dada as contingências sanitárias impostas pela pandemia, as plenárias 

eleitorais deverão ser realizadas preferencialmente presencialmente, observando todas as exigências 

sanitárias, ou se necessário, no formato híbrido, ou por meio de videoconferência. A Sra. Rúbia pontuou que 

foi adicionado no documento um anexo que não existia: um modelo de ofício de indicação para o CBHSF. O Sr. 

Anivaldo Miranda chamou atenção para os locais onde acontecerão as plenárias eleitorais. Neste contexto, o 

Sr. Ednaldo Campos destacou a necessidade de rever os locais de plenária eleitoral na região do Médio SF, pois 

para algumas cidades elencadas não há espaço amplo para realização do evento.  

 

5. Edital do Processo Eleitoral CBHSF 2021  

A Sra. Rúbia Mansur apresentou o Edital do Processo Eleitoral 2021. Após avaliação, comentários e melhorias 

de redação o edital foi aprovado.  

 

6. Resolução DIREC que autoriza a publicação do Edital de Chamamento Saneamento  

O Sr. Thiago Campos expôs o histórico da elaboração do Edital de Chamamento, afirmando que em 21/12 a 

minuta do edital de chamamento foi apresentada na Reunião DIREC, e em 15/01, por ocasião da reunião do GT 

de Saneamento no âmbito da CTPPP, foram elencados apontamentos referente a minuta deste Edital. Com a 

palavra, o Sr. Márcio Pedrosa, Coordenador do GT de Saneamento da CTPPP, destacou o trabalho de 

cooperação com a APV. Em seguida apresentou os principais apontamentos elencados pelo GT, informando 

que foi observado, primeiramente, a questão da Lei Orgânica do Município, se esta permite que haja cobrança 

do serviço de água e esgoto, bem como a obrigatoriedade, nesta lei, do cidadão fazer a ligação na rede pública 

de água e esgoto. A segunda questão pontuada pelo GT foi se o município já tem a lei que aprova o PMSB, ou 

se vai ter tempo hábil, durante o processo, de aprovar uma lei caso não tenha. Neste sentido, considerou 

importante dar uma oportunidade, a partir dos critérios elencados, às prefeituras que não tem a lei aprovada 
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na Câmara Municipal. A Sra. Jaqueline Evangelista destacou que a Lei que aprova o PMSB na Câmara foi 

colocado no edital como documento obrigatório para o município apresentar durante a fase de apresentação 

dos documentos para manifestação de interesse, contudo, entente que muitos dos municípios listados como 

elegíveis para concorrer ainda não tenham essa lei aprovada e podem ficar de fora do processo. Considerando 

este fato foi proposto dar um prazo para a prefeitura se adequar quanto a essa questão, assim, os municípios 

que tem a lei que aprova o PMSB, apresentam o documento; e os municípios que ainda não tem esse 

documento, podem apresentar uma declaração informando que está em andamento na Câmara de Vereadores 

a aprovação dessa lei, ficando claro no edital que o efetivo início da elaboração dos projetos é condicionado a 

apresentação dessa lei posteriormente. A Sra. Jaqueline Evangelista informou que fará a estruturação e deixará 

explícito no anexo da minuta do acordo de cooperação, a necessidade da Lei Orgânica Municipal permitir a 

cobrança e a obrigatoriedade de fazer a ligação de esgoto. O Sr. Thiago Campos concordou com as 

considerações do GT, reforçando que o início do investimento se dará com estas garantias, a segurança 

jurídica: a aprovação da lei que aprova a Política Municipal de Saneamento e a exigência supracitada prescrita 

na Lei Orgânica do município. Ficou determinado pela DIREC o prazo de 40 dias, após o resultado final, para o 

município se adequar e apresentar a lei e um decreto que aprove a Política Municipal de Saneamento. O 

Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo destacou também sobre o ponto de lançamento de efluentes cada 

município, se este lança ou não diretamente no rio SF, ou em um reservatório. Esclareceu que embora possa 

ter município que não faça o lançamento diretamente na calha do rio SF, na prática, o usuário tem uma 

outorga da ANA, tem um documento público, uma resolução dizendo que ele faz o lançamento naquela 

coordenada, e a depender da carga orgânica, do nível de tratamento que ele realizada, a ANA cobra do 

município por este lançamento. Por esta razão, sugeriu que não se deva excluir nenhum município que se 

enquadra nessa realidade e que esteja elegível a participar do processo. O Sr. Ednaldo Campos considerou 

necessário incluir municípios que não tem recursos necessários para iniciar as ações do PMSB, e defendeu que 

na região do Médio SF, 90% dos municípios que receberam o PMSB já o transformaram em lei municipal, e 

reforçou seu posicionamento de que o edital deveria ser estendido para outros municípios que não estão na 

calha. A publicação do Edital foi aprovada.   

 

7. Apresentação da proposta de Termo de Parceria CBHSF, APV e APAC – Suzana Montenegro  

Será pautado na próxima reunião DIREC. 

 

8. Assuntos Gerais 

Plano de Bacia do Corrente: O Sr. Ednaldo Campos pediu para mantê-lo informado sobre os trabalhos que 

estão sendo realizados na Bacia do Rio Corrente, bem como repassar estas informações para o Presidente do 

CBH Corrente. Em atendimento a esta demanda, o Sr. Thiago Campos sugeriu a Jacqueline Evangelista copiar 

Francimara Pereira nos e-mails para que ela possa dar os direcionamentos necessários, estando Ednaldo 

Campos de acordo. Na oportunidade, a Sra. Jacqueline Evangelista informou o status do trabalho que está 

sendo realizado na região, afirmando que a empresa já entregou o plano de trabalho e a comprovação dos 

dados brutos, e que falta receber as imagens, o que já está sendo providenciado pela empresa.  

Projeto da Associação das Mulheres Agricultoras e Artesãs de Serra dos Morgados: O Sr. Julianeli Tolentino 

informou que nos dias 15, 16 e 17/01, realizou visita a comunidade de Serra dos Morgados, em Jaguarari/BA, 

juntamente Manoel Oliveira, coordenador da Agência Peixe Vivo, e os engenheiros contratados para 

acompanhar o TDR do projeto que foi apresentado pela Associação das Mulheres Agricultoras de Serra dos 
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Morgados. Ressaltou a importância dessa visita, em que pode ter a visualização do impacto negativo que foi a 

perfuração ilegal de poços que culminou com total degradação e o secamento das nascentes existentes região. 

Destacou que o projeto visa exatamente recuperar as nascentes, com cercamento, plantio e recomposição de 

mata ciliar, dentre outras ações. Para o Sr. Julianeli Tolentino, se o projeto vier a ser executado conforme foi 

solicitado e de acordo com as sugestões que foram dadas, será um grande ganho para região de nascente do 

Rio Estiva.  

Lagoa de Itaparica: O Sr. Ednaldo Campos reforçou seu pedido de apoio ao CBHSF para estabelecer contato 

com os órgãos de fiscalização a fim de conseguir realizar fiscalização na Lagoa de Itaparica. Informou ainda que 

recebeu um oficio do MP/BA de Irecê/BA solicitando informações sobre ações realizadas na Lagoa de Itaparica. 

Foi elaborado um relatório, com apoio de Thiago Campos e complementado por ele com proposição de 

fiscalização aos órgãos ambientais competentes, solicitação ainda não atendida. Em atendimento ao pedido de 

Ednaldo Campos, o Sr. Anivaldo Miranda se comprometeu a ligar para Larissa Cayres, da SEMA/BA, assim que 

ela voltar de férias, e solicitar a ela, em nome do CBHSF, este apoio. O Sr. Maciel Oliveira se comprometeu 

também em tratar sobre esta questão com parceiros do Ministério Público.  Na oportunidade, o Sr. Ednaldo 

Campos convidou os presentes para participarem da Reunião Técnica Online de apresentação dos resultados 

parciais do projeto executivo para realização da limpeza da Lagoa de Itaparica. A pedido de Ednaldo Campos, o 

Sr. Thiago Campos fez uma a contextualização das ações que culminaram neste projeto a ser apresentado dia 

03/02.  

Edital projetos de revitalização de bacias hidrográficas: O Sr. Anivaldo Miranda informou sobre edital de 

chamamento público para inscrição de projetos de revitalização de bacias hidrográficas , dentro do programa 

Águas Brasileiras, criado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional com parceria da ANA, com inscrições 

até 11/02.  

GT Águas Subterrâneas: O presidente do CBHSF comunicou a indicação de Marcio Tadeu para representar a 

DIREC no GT de Águas Subterrâneas, haja vista a DIREC não possuir nenhum especialista na área, além da 

disponibilidade de tempo dos membros. Informou ainda que este GT também é formado com membros de 

outras Câmaras Técnicas. O Sr. Thiago Campos informou que o Marcio Tadeu já foi contatado, está ciente, e vai 

acompanhar o GT de Águas Subterrâneas. 

 

9. Encerramento 

Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda, agradeceu a participação de 

todos encerrou a reunião às 17h30min. 

 

Reunião realizada por videoconferência, 21 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/primeiro-edital-para-projetos-de-revitalizacao-de-bacias-hidrograficas-no-programa-aguas-brasileiras-e-lancado
https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/primeiro-edital-para-projetos-de-revitalizacao-de-bacias-hidrograficas-no-programa-aguas-brasileiras-e-lancado
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Encaminhar a minuta do TDR Levantamento de Barragens aos 
membros da DIREC 

Thiago Campos Imediato 

02 Incluir no TDR Segurança Barragens previsão para uma publicação 
sobre o estudo 

Thiago Campos Imediato 

03 Análise viabilidade e prazo de inclusão reservatórios projeto 
Topocard  

Thiago Campos Imediato 

04 Ajustar resolução e edital do processo eleitoral e realizar 

publicação no site CBHSF 
Rúbia Mansur 01 de fevereiro 

05 Ajustar Edital de Saneamento Jacqueline Evangelista Imediato 

06 Publicação Edital de Saneamento Rúbia Mansur Após ajustes no edital 

 

 

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 Possível abertura de Processo de Conflito de Uso das Águas – UHE 
Formoso 

Altino Rodrigues em articulação com a 
CTIL/CBHSF 

Imediato 

4 Contatar Sonáli, da CHESF, para articular campanha de divulgação das 
vazões da barragem junto as comunidades ribeirinhas do entorno.  

Anivaldo Miranda Não estabelecido 

 

 


