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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 19/07/2021 
Local: realizada por meio de Videoconferência  
Horário: 14h – 18h45min 
 
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.  Lessandro Gabriel  Secretário CBHSF 

4.  Altino Rodrigues Coordenador CCR Alto SF 

5.  Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

6.  Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

7.  Taís Guimarães Agência Peixe Vivo 

8.  Maurício Oliveira Agência Peixe Vivo 

9.  Francimara Pereira Agência Peixe Vivo 

10.  Deisy Nascimento Comunicação CBHSF 

11.  Maria de Lourdes Amaral Comissão Processo Eleitoral 

12. P Flávia Simões  Comissão Processo Eleitoral 

13.  Roberto Farias Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL 

    
 

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. Pede a inversão da pauta para que 

comecem com o assunto sobre o processo eleitoral.  

 

2. Informe: Processo Eleitoral CBHSF 

A Sra. Rúbia Mansur iniciou contextualizando sobre o oficio recebido do Instituto Mover levantando 

questionamento relativo aos critérios utilizados pela Comissão na análise das documentações encaminhadas 

pelas ONGs.   

 

Informa que a demanda logo foi encaminhada para a Comissão Eleitoral, que considerou fundadas as dúvidas 

levantadas, e motivou reunião desta comissão, realizada no último dia 16 de julho, quando, no intuito de 

subsidiar a resposta desse ofício. Constatou-se que, da forma que foi feita análise para habilitação dos 
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representantes deste segmento, a questão era capaz de macular o processo eleitoral, tanto sobre a ótica do 

não cumprimento efetivo do instrumento convocatório, tanto pela questão de eficiência da representatividade 

de organizações, uma vez que os documentos não atende a todos aos requisitos disposto no Artigo 12 da 

Resolução 114/2021. Embora a primeira análise de habilitação tenha sido mais no sentido de usar técnicas e 

métodos mais condizentes com a participação social abrangente, nesta reunião, a Comissão Eleitoral entendeu, 

para atender de uma forma mais eficiente ao que dispõe na resolução, reabrir um novo procedimento com 

abertura de novos prazos para envio de documentação, análise da Comissão Eleitoral, e recursos para o 

segmento ONG, para todos os Estados da Bacia do SF. A Sra. Flávia Simões ressaltou que o processo de 

acompanhamento do processo eleitoral por parte da comissão foi todo remoto, diferente, por conta da 

pandemia, e isso prejudicou um pouco esse envolvimento da comissão na análise dos documentos. O Sr. 

Roberto Farias, na oportunidade, defendeu a necessidade do CBHSF fazer um cadastro de ONG que atuam na 

Bacia, para quando chegar no processo eleitoral saber quais instituições atuam na Bacia do SF. O Sr. Anivaldo 

Miranda evidenciou a Resolução 114/2021, aprovada para dar transparência e legitimar ao máximo a condução 

do processo eleitoral, destacando também o papel da Comissão Eleitoral como juiz desse processo e autônoma 

nas suas decisões; e que a diretoria não possui o direito de interferir no eleitoral,  visto ser partes  interessadas, 

cabendo apenas a responsabilidade de acompanhar o trabalho,  de colaborar, de fazer observações e zelar pela 

condução do processo. Concordou que a pandemia criou dificuldades no processo, contudo não pode ser 

usada como justificativa. Se solidarizou com a Comissão Eleitoral, considerando também ser a decisão mais 

ajustada reabrir o processo para ONGs a fim de salvaguardar a trajetória do CBHSF e o processo eleitoral, e 

chamou atenção para inclusão, neste processo, de todas as instituições inscritas, habilitadas e inabilitadas, e 

que, conforme reza a Resolução 114/2021 todos precisarão enviar toda a documentação, se atentando para o 

relatório de atividades; documento este não exigido aos atuais membros do CBHSF, visto já está comprovando 

a sua atividade no próprio CBHSF. A Sra. Rúbia Mansur deixou claro que, de acordo análise da Comissão 

Eleitoral, está tudo correto em relação aos demais segmentos. Como encaminhamento a Comissão Eleitoral irá 

apresentar Ato com sua decisão que irá subsidiar Resolução DIREC para alteração do calendário eleitoral do 

segmento específico ONG. Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur projetou a minuta de resolução e fez os ajustes 

necessários com o apoio dos demais presentes, sendo esta aprovada por todos. A Sra. Rúbia Mansur ficou de 

encaminhar e-mail às instituições inscritas no segmento ONG, habilitadas e inabilitadas, informando dos novos 

prazos e salientando a importância do relatório de atividades de acordo com o que está estabelecido dentro da 

Resolução. O Sr. Mauricio Oliveira ficou de enviar, após término desta reunião, e-mail suspendendo as reuniões 

plenárias do segmento ONGs, que estava agendadas para os dias 20 e 21/07, na oportunidade informou que 

será feita abertura das salas das plenária canceladas nas datas agendadas, para comunicação da alteração do 

processo do segmento, caso alguma instituição não tenha recebido e/ou visto o comunicado.  

 

3. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada em 18/06/2021. 

Será aprovado na próxima reunião DIREC. 

 

4. Proposta de apoio: Livro: Mulheres pela Água. 

O assunto será encaminhado à DIREX. 

5. Decisão sobre formato da Plenária final Gestão 2016/2020 e Plenária de Posse Gestão 2021/2025 - 

Setembro/2021 
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A Sra. Rúbia Mansur propõe que a última Plenária com gestão atual seja realizada em formato virtual, alguns 

dias antes da plenária de posse e esta presencial em Maceió/AL. Explica que foi contratada uma empresa em 

2020, para realizar a Plenária de Arapiraca/AL e a Plenária de Salvador/BA. Neste sentido, levando em 

consideração o contexto atual da pandemia, informa que conversou com a referida empresa sobre a 

possibilidade de mudança da plenária de Arapiraca para Maceió/AL, que por conta da proximidade das cidades, 

não traria grandes alterações no contrato. Informa que irá verificar junto ao jurídico a melhor forma de ajuste 

necessário, se aditivo ou apostilamento. Diz que a plenária de Salvador (dezembro/2021) permaneceria como 

estabelecido, pois acredita que até lá a maioria dos participantes já estarão vacinados. A diretoria aprovou a 

proposta e o Sr. Anivaldo Miranda defendeu que, para a reunião de posse, sejam seguidos todos os protocolos 

de segurança, que os participantes sejam hospedados em quartos individuais e estejam devidamente 

paramentados; e que o local da plenária seja amplo, arejado, em local onde conversas entre pessoas e 

pequenos grupos possam ser realizadas ao ar livre. Salientou que serão convocados apenas os eleitos titulares, 

ou suplentes no exercício da titularidade, e logo quando possível fazer uma plenária presencial com todos os 

eleitos (titulares e suplentes).  Considera que para reunião virtual (última da atual gestão) se faça apresentação 

do balanço da DIREC e das CCRs referente as ações realizadas nos quatro anos de gestão, e neste sentido, 

solicitou que as CCRs preparem seus informes de tudo que foi realizado. A questão ficou de ser alinhada na 

reunião DIREC de agosto, que a pedido do Sr. Altino Rodrigues seja realizada em formato virtual, e não 

presencial, como programado. Como encaminhamento, a Sra. Rúbia Mansur ficou de dar início as tratativas 

com a empresa para a plenária de posse presencial em Maceió/AL, em setembro.  

6. Decisão sobre eventos presenciais previstos e reuniões (DIREC) para 2021.  

O assunto será pautado na próxima reunião DIREC. 

7. Relatório CTPPP – CGU 2021  

O assunto será pautado na próxima reunião DIREC. 

8. Assuntos Gerais.  

O Sr. Ednaldo Campos informou que encaminhou para Rúbia Mansur, Rayssa e Thiago Campos demanda do 

Médio SF para abastecimento humano em comunidade quilombola, com cerca de 40 famílias carentes, 

localizada às margens do Rio Jacaré. Solicitou da DIREC aval para dar continuidade ao processo. Esclareceu que 

ainda não houve tempo para fazer uma reunião na CCR Médio para apresentação da demanda. O Sr. Anivaldo 

esclareceu que a demanda pode ser apresentada a DIREC que dará o encaminhamento, remetendo a demanda 

para avaliação técnica da Agência Peixe Vivo, mas que a mesma deverá passar pela CCR Médio para ser 

legitimado. O Sr. Ednaldo Campos explanou seu intento de que o projeto fique aprovado para a próxima 

gestão, e que na próxima reunião da CCR Médio a proposta será coloca em apreciação, proposta acordada pela 

diretoria.  

9. Encerramento  

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

todos encerrou a reunião às 18h45min. 

Reunião realizada por videoconferência, 19 de junho de 2021. 
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Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Encaminhar e-mail às instituições inscritas no segmento ONG, 

habilitadas e inabilitadas, informando dos novos prazos e 

salientando a importância do relatório de atividades de acordo com 

o que está estabelecido dentro da Resolução;  

Rúbia Mansur / Maurício Oliveira Imediato  -após ok da Comissão 

02 Encaminhar e-mail suspendendo as reuniões plenárias do 

segmento ONGs que estavam agendadas para os dias 20 e 21/07 
Maurício Oliveira Imediato 

03 Tratativas com a empresa para a plenária de posse presencial em 

Maceió/AL, em setembro.  
Rúbia Mansur Imediato 

04 Encaminhamento para avaliação técnica da APV de demanda da 

CCR Médio SF para abastecimento humano em comunidade 

quilombola. 

Thiago Campos Imeditado 

 


