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Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2020, às 13h30, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 1 
São Francisco (CBHSF) reuniram-se, por meio de videoconferência através da plataforma Google Meet (link: 2 
https://meet.google.com/wfn-ofie-kkb) com transmissão online no canal do CBHSF no Youtube, para participarem 3 
da XXXIX Reunião Plenária Ordinária do CBHSF. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Evanildo Pereira 4 
de Lima, Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA); João Raphael Silva de Queiroz, Companhia 5 
Pernambucana de Saneamento (COMPESA); Valeska Cavalcante da Costa, Companhia de Saneamento de Alagoas 6 
(CASAL); José Gabriel Almeida de Campos - Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO); João Carlos de Melo, 7 
Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); Deivid Lucas de Oliveira, Federação das Indústrias do Estado de Minas 8 
Gerais (FIEMG); Jadir Silva de Oliveira, Associação das Indústrias Sucroenergéticas do Estado de Minas Gerais; 9 
Junich Tani, Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE); Adson Roberto Ribeiro, Associação da 10 
Bacia do São Pedro; Guilherme da Silva Oliveira, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais 11 
(FAEMG); Glauciana Araújo, Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA); Ednaldo de Castro Campos, 12 
Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte (AFAF); Anselmo Barbosa Caires, Associação dos Condutores de 13 
Visitantes do Morro do Chapéu; Renato Junio Constâncio, Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); Altino 14 
Rodrigues Neto, Instituto Opará; José Valter Alves, Associação Comunitária de Estiva II; Ronald de Carvalho 15 
Guerra, Instituto Guaicuy; Johann Gnadlinger, Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA); 16 
Anivaldo de Miranda Pinto, Instituto Ecoengenho; Rosa Cecília Lima Santos, Organização Sócio Cultural Amigos do 17 
Turismo e do Meio Ambiente (OSCATMA); Almacks Luiz Silva, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável de 18 
Diamantina; Márcio Tadeu Pedrosa, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES/MG); 19 
Yvonilde Dantas Pinto Medeiros, Universidade Federal da Bahia (UFBA); Melchior Carlos do Nascimento, Conselho 20 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (ACREAL/AL); Honey Gama Oliveira, Ordem dos Advogados do 21 
Brasil (OAB/SE); Sandra Maria da Silva Andrade, Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas (CONAQ); 22 
Manoel Uilton dos Santos – Comunidade indígena Tuxá Rodelas; Lessandro Gabriel da Costa, Prefeitura Municipal 23 
de Lagoa da Prata/MG; Roberto Carlos Rodrigues da Silva, Prefeitura Municipal de Três Marias; João Pedro da 24 
Silva Neto, Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA; Antônio Jackson Borges Lima, Prefeitura Municipal de 25 
Penedo/AL; Suzana Maria Gico Lima Montenegro, Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC); Pedro Lucas 26 
Cosmo de Brito, Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH/AL); Ailton Francisco 27 
da Rocha, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (SEDURBS); Gustavo 28 
Antônio Carneiro, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA/DF); 29 
Wilson Rodrigues de Melo Junior, Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Rachel Landgraf de Siqueira, 30 
Ministério do Meio Ambiente (MMA). Participaram os seguintes membros suplentes: Heráclito Oliveira de 31 
Azevedo (no exercício da titularidade), Distrito de Irrigação do Projeto Cotinguiba/Pindoba (DICOP); Carlos 32 
Vanderlei Leite Pinheiro, Rota das Águas Velho Chico (no exercício da titularidade); William Bertozzi Dornas, 33 
Náutico Clube Três Marias (no exercício da titularidade); Sonáli Cavalcanti Oliveira (no exercício da titularidade), 34 
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF); Adelson Toledo de Almeida (no exercício da titularidade), 35 
Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco (AMMESF); Luiz Roberto Porto Farias, Ordem dos 36 
Advogados do Brasil de Alagoas (OAB/AL); Manoel Silvestre de Araújo, Prefeitura Municipal de Terra Nova/PE (no 37 
exercício da titularidade); Marcelo Fonseca (no exercício da titularidade), Secretaria de Estado de Meio Ambiente 38 
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD/MG); Larissa Cayres de Souza (no exercício da titularidade), Secretaria de 39 
Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA/BA); Athadeu Ferreira da Silva, Companhia de Desenvolvimento dos 40 
Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF); Igor Souza Ribeiro (no exercício da titularidade), Ministério de 41 
Minas e Energia (MME). Participaram também: Ohany Vasconcelos Ferreira, Thiago Batista Campos, Rúbia Santos 42 
Barbosa Mansur, Laura Araújo, e Berenice Coutinho Malheiros dos Santos como representantes da Agência Peixe 43 
Vivo; Juciana Cavalcante e Mariana Martins como representantes da empresa de comunicação do CBHSF (Tanto 44 
Expresso) e Humberto Gonçalves como representante da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico - ANA. 45 
Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo, agradece a presença de todos e apresenta as 46 
orientações gerais para o bom andamento da reunião virtual. Na sequência, o presidente do CBHSF, Anivaldo de 47 
Miranda Pinto, realiza a abertura oficial da reunião e apresenta a seguinte pauta: 1 - Perspectivas CBHSF 2021; 2 - 48 
Informes: Questionário Indicador 5 do Contrato de Gestão; 3 - Deliberação CBHSF que “Aprova o Plano de 49 
Aplicação Plurianual a ser executado com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 50 
na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao período 2021 a 2025”; 4 - Deliberação CBHSF que 51 
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“Aprova o Plano Orçamentário Anual - POA a ser executado com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo 52 
uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao exercício 2021”; 5 - Deliberação 53 
CBHSF que “Aprova o calendário e Planejamento Anual de Atividades do CBHSF para o exercício 2021”; 6 - 54 
Lançamento SIGA São Francisco; 7 – Encerramento. Em seguida, Anivaldo Miranda pede um minuto de silêncio 55 
pelo falecimento da mãe da Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes e faz ainda uma homenagem ao 56 
professor da Universidade Federal de Alagoas, Rafael Navas, que prestou serviços relevantes à bacia do São 57 
Francisco, principalmente nas atividades vinculadas às Expedições Científicas. O professor faleceu vítima de 58 
câncer fulminante e o Comitê irá homenageá-lo enviando a sua família uma medalha Velho Chico. Ato contínuo, o 59 
presidente do CBHSF pede a inclusão de dois pontos de pauta, que foi aprovada por unanimidade, e inicia a 60 
apresentação da Deliberação CBHSF que autoriza, em caráter excepcional em razão do estado de calamidade 61 
pública decorrente da Pandemia de COVID-19, o uso temporário dos recursos de investimento existentes em 62 
caixa para o custeio da Agência Peixe Vivo no exercício 2020, observando-se os limites de custeio vigentes e dá 63 
outras providências. O presidente explica que o custeio das Entidades Delegatárias (ED) que normalmente já é 64 
insuficiente para garantir a sua dinâmica foi afetado pela inadimplência causada pela pandemia e por esse motivo 65 
o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) analisou e homologou a possibilidade de as EDs utilizarem 66 
extraordinariamente os recursos de investimentos existentes em caixa para o custeio administrativo no exercício 67 
2020. Diz ainda que por orientação da assessoria jurídica do Ministério do Desenvolvimento Regional os Comitês 68 
devem deliberar sobre o assunto. Com a palavra, Berenice Coutinho Malheiros dos Santos, Gerente de 69 
Administração e Finanças da Agência Peixe Vivo, reitera as palavras do presidente do CBHSF e completa dizendo 70 
que a Agência Peixe Vivo faz um controle rigoroso das despesas, mas que é importante aprovar a Deliberação 71 
como precaução a possível perda de arrecadação. Na sequência, Humberto Gonçalves, superintendente da ANA, 72 
comenta que a inadimplência dos pagamentos dos boletos da cobrança pelo uso da água foi menor do que o 73 
esperado e que haverá repasse de recursos para as Entidades Delegatárias ainda em 2020. Finaliza dizendo os 74 
avanços conseguidos em 2020 com a aprovação de Resoluções importantes pela ANA como a 28, de 1º de junho 75 
de 2020 e a 29, de 15 de junho de 2020 que trarão mais tranquilidade para as EDs em relação principalmente à 76 
utilização de recursos para contratação de pessoal técnico. Em seguida, Adson Ribeiro comenta que em alguns 77 
casos a dificuldade de acesso aos boletos pode estar contribuindo para a inadimplência e Humberto Gonçalves 78 
responde que é necessário que os usuários de recursos hídricos atualizem seu cadastro no sistema, pois muitos 79 
boletos estão sendo devolvidos para a ANA pelos Correios e acabam não sendo quitados. Diz ainda que a ANA 80 
está planejando uma campanha, com o apoio da ED e do CBHSF para ampla divulgação da necessidade de 81 
atualização do endereço para correspondência e se não houver resposta, poderão ser tomadas medidas mais 82 
radicais com os inadimplentes. Em seguida, a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo apresenta o texto da 83 
Deliberação, que colocado em votação é aprovado por todos os presentes. Na sequência, Anivaldo Miranda 84 
apresenta ao Plenário o Termo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre a Agência Pernambucana de Águas 85 
e Clima (APAC), a Agência Peixe Vivo e o CBHSF. O presidente diz que o termo foi formatado nos mesmos moldes 86 
dos anteriormente firmados com os estados da Bahia, Minas Gerais e Alagoas, com vistas ao estreitamento da 87 
parceria do Comitê com os órgãos de recursos hídricos. Na sequência passa a palavra para Suzana Montenegro 88 
que realiza uma breve apresentação sobre a proposta de acordo de cooperação para cadastramento de 89 
barragens, avaliação do potencial agrícola e viabilidade econômica de irrigação a partir do projeto de integração 90 
do rio São Francisco com as bacias do nordeste setentrional (PISF) em Pernambuco. Thiago Campos, Gerente de 91 
Projetos da Agência Peixe Vivo, diz que avançar nessa proposta é importante para a bacia do rio São Francisco e 92 
para a política de segurança de barragens. Estima que há um grande número de barragens sem cadastramento, 93 
cujo status de segurança não é tão bem conhecido. Além disso, diz que com a chegada das águas da transposição, 94 
será necessário um trabalho para avaliar a viabilidade da realização de empreendimentos de irrigação focados no 95 
melhor uso da água para essas regiões. Finaliza dizendo que haverá outras conversas no início de 2021 para 96 
refinar a proposta. Anivaldo Miranda diz que o acordo de cooperação será assinado simbolicamente nessa 97 
Plenária virtual. Na oportunidade, Manoel Silvestre pede informações sobre a recuperação da barragem Nilo 98 
Coelho em Terra Nova/PE e Suzana Montenegro responde que a recuperação dessa barragem é de 99 
responsabilidade da Secretaria Executiva de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco. Diz ainda que a 100 
secretaria está em tratativas com o MDR para assinatura de um convênio e liberação de recursos para início dos 101 
trabalhos de recuperação. Na sequência, Rúbia Mansur diz que conforme combinado na reunião de 27/11/2020, 102 
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serão apresentadas e discutidas as propostas de contribuições à Deliberação que aprova a modelo conceitual 103 
para construção participativa do Pacto pelas Águas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A Gerente de 104 
Integração da Agência Peixe Vivo diz que as contribuições foram enviadas pela Câmara Consultiva Regional do 105 
Baixo São Francisco (CCR Baixo), Instituto Opará, SEMAD/IGAM e IRPAA. O presidente do CBHSF encaminha que 106 
cada ponto será discutido individualmente, dando possibilidade de defesa ao proponente antes da votação de 107 
inclusão ou exclusão de texto pelo Plenário. A inclusão de texto referente ao artigo 3º, inciso II foi aprovada com 108 
votos contra da Associação da Bacia do São Pedro, FAEMG e Náutico Três Marias, além de abstenção da FIEMG, 109 
Instituto Gaicuy e ADASA/DF. Após intenso debate, a proposta do Instituto Opará para inclusão do artigo 8º 110 
relacionado a acordo de alocação de vazões não foi aprovada e o artigo foi excluído. Na sequência, o presidente 111 
do CBHSF pede ao Sr. Altino Rodrigues Neto que retire a proposta de inclusão do artigo 9º e seu parágrafo único, 112 
considerando que estes estão relacionados com o artigo 8º que não foi aprovado. Inicia-se novamente o debate 113 
com manifestações a favor e contra a manutenção do texto e por fim Altino Rodrigues Neto concorda que é 114 
prematuro começar discutir alocação de água dentro de um cenário tão diverso. Diz ainda que o objetivo da 115 
proposta é garantir a discussão e fazer cumprir os instrumentos de gestão dentro das possibilidades de cada 116 
Estado. Finaliza assentindo pela retirada do artigo 9º e seu parágrafo único, desde que a questão seja avaliada 117 
com a devida propriedade mais adiante. O presidente do CBHSF ressalta que o documento aprovado se trata de 118 
um modelo conceitual e que as discussões não irão se encerrar na data de hoje. Reforça ainda que o pacto não 119 
prosperará se não for através de mecanismos de consenso e convencimento. Com a palavra, Sonáli Cavalcanti 120 
comenta que a construção desse pacto e a sua efetivação é um caminho para fazer com que todos os estados 121 
atinjam um patamar mais evoluído em termos de gestão de recursos hídricos. Além disso, entende que a 122 
construção do pacto pode viabilizar a regulamentação e operacionalização dos instrumentos em todos os Estados. 123 
Finalizou considerando que os artigos 8 e 9 propostos por Minas Gerais, poderiam ser retirados, sem 124 
prejuízo do objetivo maior anteriormente citado. Altino Rodrigues retira as propostas em discussão e o texto 125 
final da Deliberação que aprova o modelo conceitual para construção participativa do Pacto pelas Águas na Bacia 126 
Hidrográfica do Rio São Francisco é aprovado e formatado. Dando prosseguimento, Anivaldo de Miranda fala que 127 
em outubro de 2020 houve a aprovação ad referendum da Deliberação que aprova minuta do Contrato de Gestão 128 
a ser firmado entre a ANA, a Agência Peixe Vivo e o CBHSF. Diz que a Deliberação foi apresentada e aprovada na 129 
reunião Plenária de 27/11/2020, entretanto com a pendência de se manter o Comitê na figura de interveniente e 130 
não apenas anuente ao processo. Completa dizendo que essa situação aparentemente já havia sido pacificada 131 
com a ANA, mas que houve um retrocesso e o Comitê foi mencionado apenas como anuente na minuta do novo 132 
Contrato de Gestão. Na concepção do presidente do CBHSF a responsabilidade do Comitê, em especial de sua 133 
Diretoria, aumentou e em paralelo houve a redução da possibilidade de influência. Diz que o Comitê irá assinar o 134 
Contrato de Gestão em observância à data limite de 31/12, mas que a sua Câmara Técnica Institucional e Legal 135 
(CTIL) irá avaliar a possibilidade de reivindicar a posição de interveniente. Além disso, como membro do Conselho 136 
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), o presidente do CBHSF diz que irá provocar a discussão sobre a autonomia 137 
dos Comitês. Com a palavra Humberto Gonçalves diz que a padronização dos Contratos foi uma concepção 138 
iniciada pela Procuradoria Federal da ANA. Comenta que o CBHSF foi o único Comitê que reivindicou a figura de 139 
interveniente e a demanda acabou não sendo acatada. Continua falando que teve conhecimento do pedido do 140 
Comitê durante a última Plenária, porém o texto do Contrato de Gestão já havia sido aprovado pela Diretoria da 141 
ANA. Ressalta que a ANA permanece apoiando os Comitês de bacias hidrográficas e se compromete a retomar o 142 
assunto e rever a decisão em 2021 para que o assunto seja resolvido da melhor forma possível. Dando 143 
prosseguimento a reunião, Rúbia Mansur pede que todos respondam o questionário Indicador 5 do Contrato de 144 
Gestão que foi encaminhado por email e whatsapp para os membros do CBHSF.  Ato contínuo a Gerente de 145 
Integração da Agência Peixe Vivo passa para o item 3 Deliberação CBHSF que aprova o Plano de Aplicação 146 
Plurianual (PAP) a ser executado com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos hídricos 147 
na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao período 2021 a 2025. Rúbia Mansur diz que a 148 
Deliberação sobre o PAP foi apresentada nas reuniões das CCRs antes de chegar ao Plenário. Diz ainda que o 149 
documento está totalmente vinculado com o Plano Diretor de Recursos Hídricos e que agora discrimina também 150 
as ações de custeio da Entidade Delegatária. Com a palavra, o Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo fala que 151 
a proposta foi elaborada em conjunto com a Sra. Larissa Rosa que atua no MDR e é conselheira da Câmara 152 
Técnica de Articulação Institucional (CTAI) e Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos (CTPPP). Larissa 153 
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Rosa apresenta brevemente a cronologia de construção do PPA; sua estrutura; a distribuição dos investimentos e 154 
as principais metas a serem perseguidas. Completa dizendo que o PAP atual segue uma linha de continuidade dos 155 
anteriores e que nenhuma atividade pactuada deixou de ser prioridade. Finaliza dizendo que existe a 156 
possibilidade de remanejamento de valores, caso haja necessidade e ainda destaca que foi pensando em abrir 157 
várias frentes de trabalho, com a capacidade organizacional e com os recursos disponíveis em caixa, para 158 
caminhar em passos largos em prol da revitalização da bacia. Anivaldo Miranda pede a palavra para dizer que a 159 
CCR Alto São Francisco enviou um ofício à presidência do Comitê recomendando a construção de indicadores para 160 
aplicação de recursos  destinados à Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). O presidente do CBHSF entende não 161 
haver obstáculo à demanda uma vez que é necessário construir uma política de avaliação de resultados para 162 
todas as ações do Comitê. Finaliza dizendo que a sugestão da CCR Alto será acatada e que o CBHSF já está 163 
trabalhando para essa construção. Na sequência, após a leitura do texto da Deliberação, a mesma é aprovada por 164 
unanimidade. Em seguida, Thiago Campos apresenta o item 4 - Deliberação CBHSF que aprova o Plano 165 
Orçamentário Anual - POA a ser executado com recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso de recursos 166 
hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, referente ao exercício 2021. O Gerente de Projetos da 167 
Agência Peixe Vivo diz que o POA é complementar ao PAP e sua função é detalhar todas as rubricas a serem 168 
executadas em 2021. Fala que cada ação do PAP pode se desdobrar em uma ou mais subações e que o valor das 169 
subações é condizente com o valor previsto no PAP. Finaliza dizendo que o POA será atualizado mensalmente e 170 
publicado nos sites da Agência Peixe Vivo e Comitê. Na sequência a deliberação é colocada em votação e é 171 
aprovada por todos os presentes. Na sequência Rúbia Mansur apresenta o item 5 - Deliberação CBHSF que 172 
aprova o calendário e Planejamento Anual de Atividades do CBHSF para o exercício 2021. A Gerente de 173 
Integração da Agência Peixe Vivo contextualiza dizendo que existe um novo instrumento no Contrato de Gestão 174 
para avaliar o planejamento da Agência Peixe Vivo e Comitê na execução do calendário de atividades. Fala que já 175 
é praxe o Comitê aprovar o calendário de forma simplificada, mas que a DN atual possui mais detalhes como data 176 
e custo estimado das atividades, por exemplo. Na sequência, Rúbia Mansur apresenta brevemente o calendário 177 
que foi construído considerando o histórico das reuniões dos anos anteriores, além dos eventos já planejados 178 
para 2021. Explica ainda que a minuta da DN foi discutida em reunião de Diretoria e nas reuniões das CCRs 179 
anteriormente. Finaliza dizendo que foram planejadas 41 ações entre reunião e eventos e que para atingimento 180 
da meta prevista no Contrato de Gestão será necessária a execução de 90 a 110% desta agenda e que conta com 181 
o apoio do CBHSF para o cumprimento da mesma. Colocada em votação a DN é aprovada por todos os presentes. 182 
Em seguida, foi decidido que o último ponto de pauta 6 - Lançamento SIGA São Francisco não será apresentado 183 
devido ao avançar da hora. Thiago Campos apenas informa que era uma meta do Contrato de Gestão ter a 184 
ferramenta SIGA em status operacional, sobretudo nos módulos de acompanhamento de contratos e visualização 185 
de mapas, e essa meta foi atingida. Rúbia Mansur sugere a criação de um vídeo para apresentar a plataforma, 186 
além da realização de outras ações de comunicação para ampla divulgação. Thiago Campos coloca-se à disposição 187 
para realizar uma apresentação completa sobre o SIGA São Francisco na primeira Plenária de 2021. Dando 188 
continuidade, Rúbia Mansur informa que inscreveu a campanha Eu Viro Carranca pra Defender o Velho Chico no 189 
Prêmio ANA 2020 e que o CBHSF é finalista junto com mais dois projetos e que em março de 2021 haverá uma 190 
cerimônia para anúncio dos vencedores. Em seguida, diz que o secretário do CBH rio das Velhas Marcus Vinícius 191 
Polignano que estava há mais de 1 mês internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) vítima de Covid-19, 192 
apresentou melhora em seu estado de saúde e foi transferido para o apartamento. Não havendo mais assunto a 193 
tratar, o presidente Anivaldo Miranda agradece a presença de todos e declara encerrada a XXXIX Plenária 194 
Ordinária do CBHSF. Ata aprovada na XL Reunião Plenária Ordinária realizada em 06 de maio de 2021 por meio de 195 
videoconferência. 196 

 
   


