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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 05/08/2021 
Local: realizada por meio de Videoconferência  
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.  Lessandro Gabriel  Secretário CBHSF 

4.  Altino Rodrigues Coordenador CCR Alto SF 

5.  Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

6.  Almacks Luís Secretário CCR Submédio SF 

CONVIDADOS /DEMAIS PARTICIPANTES 

7.  Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

8.  Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

9.  Francimara Pereira Agência Peixe Vivo 

10.  Mariana Salazar Comunicação CBHSF 

11.  Pedro Lessa CTPPP (participação pontual na pauta do Parecer CTPPP) 

    
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. A ausência de Julianeli Tolentino foi 

justificada, sendo que a representação da CCR Submédio se deu por meio da presença do secretário da câmara 

Sr. Almacks Silva. 

 

2. Aprovação da memória da Reunião DIREC realizada nos dias 18/06/2021 e 19/07/2021. 

Sem solicitação de ajustes, as minutas das memórias das reuniões DIREC dos dias 18/06/2021 e 19/07/2021 

foram aprovadas pelos presentes.  

 

3. Pauta da Plenária Ordinária Gestão 2016/2020  

A Sra. Rúbia Mansur fez a apresentação da minuta da pauta da XLI Plenária Ordinária, a ser realizada no dia 09 

de setembro, em formato on-line, correspondente a última plenária da atual gestão. Ficou definido o tema “20 
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anos defendendo o Velho Chico”. A diretoria e as CCRs farão uma apresentação síntese dos últimos cinco anos 

de gestão. Como encaminhamento a Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo ficou de criar um slide 

mestre para cada regional desenvolver a sua apresentação. 

 

4. Pauta da Plenária Extraordinária de Posse Gestão 2021/2025 

Na sequência foi apresentada a proposta de pauta da Plenária Extraordinária de posse dos novos membros. Foi 

proposto, pela DIREC, à realização em formato híbrido, sendo o presencial a se realizar em Maceió nos dia 16 e 

17 de setembro, com a presença somente dos membros titulares ou no exercício da titularidade devido a 

pandemia, sendo que os suplentes e aqueles que não se sentirem seguros com a viagem poderão acompanhar 

no formato virtual. Com relação à pauta foi sugerida a realização da posse e eleição da nova diretoria no 

primeiro dia, e no segundo dia a apresentação do POA, do SIGA, o papel das Câmaras Técnicas, e da Entidade 

Delegatária. O Sr. Anivaldo Miranda alertou com relação aos cuidados devidos para a realização da plenária, e 

considerou importante exigir que os membros apresentem comprovação de vacinação. A Sra. Rúbia Mansur 

ficou de confirmar se Maciel Oliveira conseguirá empresa para fazer a realização da testagem rápida durante o 

evento, caso contrário, terá que estudar uma forma de viabilizar tal serviço; e com relação à estrutura para 

medir a temperatura, informou já esta sendo tratado com agência organizadora do evento e independente da 

aquisição dos testes rápidos o evento irá seguir todos os protocolos de segurança sanitária necessária. A 

Gerente de Integração da Agência Peixe Vivo propôs fazer um ofício circular para repassar aos membros a fim 

de resguardar o CBHSF e a Agência Peixe Vivo. Como encaminhamento, ficou de minutar os termos do ofício e 

enviar ao presidente para autorização para envio aos membros do CBHSF. 

 

5. Decisão sobre eventos presenciais previstos para 2021 (sugestão – realização em 2022).  

A Sra. Rúbia Mansur sugeriu que os eventos do CBHSF previstos para serem realizados em 2021 no formato 

presencial que acarreta a presença de mais de 100 pessoas como o Encontro de Comitês Afluentes, o 

Seminário de Pesca, entre outros, devido à pandeia, sejam adiados para 2022 para garantir a segurança dos 

participantes e do CBHSF. Em complemento, o Sr. Altino Rodrigues propôs que estes eventos sejam realizados 

a partir do segundo semestre de 2022. A proposta foi aprovada pela Diretoria. 

 

6. Pareceres técnicos solicitados pela DIREC – Apresentação APV. 

O Sr. Thiago Campos apresentou e contextualizou o projeto da Associação Museu Coleção Karandash, de arte 

popular, que solicita apoio para implantação de uma trilha ecológica visando ampliar o turismo sustentável na 

região no povoado da Ilha do Ferro, município de Pão de Açúcar/AL. Na sequência apresentou o resultado do 

parecer técnico em que foi analisada a viabilidade da demanda e entende a proposta como favorável; pontuou 

a necessidade de ser observada a questão de segurança jurídica no tocante a questão fundiária, recomendando 

a continuidade do projeto. Em seguida fez também a apresentação do projeto do município de Feliz 

Deserto/AL, que solicitou reforma do reservatório de água para consumo humano. Ressaltou que o PMSB do 

município, financiado pelo CBHSF, já ressalta a condição do reservatório e a urgência dessa ação. Em seguida 

apresentou a conclusão do parecer técnico que analisou a viabilidade do projeto como favorável para 

realização desta ação, entendendo como importante a realização de uma vistoria prévia no local e a 

atualização do orçamento para os dias atuais. O Sr. Anivaldo Miranda considerou importante fazer o indicativo 

de aprovação, e realizar uma visita para dirimir as condições em que os projetos serão apoiados, para que a 

área técnica da Agência Peixe Vivo tome as providências subsequentes para de fato tomar a decisão final de 
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execução dos projetos. Almacks Luis e Altino Rodrigues pontuaram sobre o novo marco legal do saneamento, e 

enfatizando a importância do CBHSF rever as próximas intervenções na área de saneamento, uma vez que o 

Comitê não tem uma posição definida sobre o assunto. Em concordância, Sr. Anivaldo Miranda considerou esta 

questão com um dos desafios intelectuais para a próxima gestão e defendeu a promoção de um debate sobre o 

novo marco do saneamento para um maior aclaramento; sugeriu que este tema seja colocado como uma 

prioridade, visto que grande parte do êxito do PAP e do POA do CBHSF, a partir de 2022 e 2023, são 

investimentos grandes em sistema de tratamento de esgoto. O Sr. Thiago Campos sugeriu que a próxima 

gestão da CTIL trate sobre o assunto.  

 

7. Matriz prioridades. 

O Sr. Thiago Campos fez a apresentação da minuta da matriz de prioridades para aplicação de recursos do 

CBHSF arrecadados no período de 2022 a 2025. Explicou que este é um item previsto no Contrato de Gestão 

028/2020 – Indicador 3, para avaliar a eficácia da delegatária. O Sr. Anivaldo Miranda considerou necessário 

estudar esta matriz, e para tanto, solicitou que fosse encaminhado da minuta apresentada para a diretoria, e 

que se necessário, seja marcada uma reunião extraordinária para tratar sobre o assunto. O Sr. Thiago Campos 

sugeriu marcar uma reunião conjunta com a ANA, o CBHSF e a APV. Como encaminhamento, o Gerente de 

Projetos da Agência Peixe Vivo ficou de enviar a minuta da matriz para os membros da DIREC e aguardar as 

considerações da diretoria, e, concomitante agendar uma reunião com a ANA para tratar sobre o assunto. 

 

8. Decisão sobre projetos pendentes: CONBASF e IEF. 

PROJETO ESPECIAL BAIXO SF (CONBASF): O Sr. Thiago Campos fez a contextualização do projeto, desde sua 

apresentação na CCR Baixo SF e aprovação como projeto especial, até a retirada do projeto pelo proponente e 

das tentativas do CBHSF de tornar a proposta financeiramente viável e juridicamente segura. Em 

complemento, o Sr. Anivaldo Miranda relembrou que foi criado um Grupo de Trabalho, no âmbito da CCR 

Baixo, para trabalhar na readequação da proposta, contudo, não houve encaminhamentos e nenhum tipo de 

parecer. Neste sentido, os membros da Diretoria Colegiada do CBHSF, diante do final da atual gestão do CBHSF, 

aprovaram o encerramento e arquivamento da demanda, visto que o demandante retirou o projeto e não fez 

nenhuma revisão da sua ação; e a comissão criada para intermediar uma solução também não se manifestou. E 

sugeriu que na próxima gestão a CCR Baixo SF possa requerer da DIREC, se vai ser apresentado o projeto 

especial que ficou em segundo lugar, ou trará outra proposta como, por exemplo, o projeto da Comunidade 

Quilombola de Mocambo em Sergipe, conforme relembrado por Maciel Oliveira.  

IEF: O Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo fez a contextualização do acordo de cooperação firmado 

entre Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, a APV e o CBHSF, firmado em 2017, para produção 1 

milhão de mudas. Expôs sobre os trabalhos realizados pelo Comitê e os percalços encontrados, uma vez o IEF 

não cumpriu com sua responsabilidade no acordo. O Sr. Ednaldo Campos propôs que os municípios vizinhos ou 

consórcio de municípios tomem conta do viveiro. Em concordância com Altino Rodrigues, o Sr. Anivaldo 

Miranda sugeriu agendamento de uma reunião com Sra. Marilia Mendonça, secretária do Estado de Minas 

Gerais, e na oportunidade, fazer ofício, assinado em conjunto pelo CBHSF, CCR Alto e APV, relatando os fatos e 

solicitando a intervenção do governador ou da secretária a mando do Governador, no sentido de obrigar o IEF 

a cumprir com as suas obrigações. Propõe ainda acionar o Ministério Público e judicializar a questão, caso não 

seja tomada uma decisão rápida de que o IEF vai assumir seus compromissos. Por fim, considerou importante 
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este encaminhamento ser realizado ainda nesta gestão, para repassar e ficar registrado oficialmente para a 

próxima gestão as medidas que a diretoria da atual gestão conseguiu realizar. 

 A questão do esgotamento sanitário na Ilha do Ferro, a diretoria decidiu deixar para a próxima gestão 

considerar se há essa possiblidade de intervenção do CBHSF. 

 
9. Encaminhamentos CTs: Relatório CTPPP – CGU 2021  

O Sr. Pedro Lessa, representante da Câmara Técnica de Planos, Programas e Projetos (CTPPP), apresentou a 

análise que o grupo de trabalho da CT, criado para atender a demanda, desenvolveu sobre o Relatório de 

Avaliação da Complexidade e Maturidade da Gestão dos Comitês de Bacias Interestaduais gerado pela 

Controlaria Geral da União (CGU), cuja análise foi solicitada pela DIREC. Expos que o relatório apontou três 

pontos de fragilidades em relação ao CBHSF: capacitação, instrumento de gestão de recursos hídricos e 

enquadramento, e autossuficiência financeira. Apresentou as recomendações da CTPPP, destacando a 

necessidade do CBHSF direcionar a capacitação para os membros do Comitê focando no fortalecimento do 

Colegiado e da Entidade Delegatária e direcionando esforços para que sejam capacitado nesse contexto de sua 

responsabilidade junto ao Comitê. Recomendou que a DIREC se apropriasse das ordenações pertinentes 

sugeridas no relatório, através de oficinas e/ou reuniões específicas que discuta a metodologia a ser 

empregada, inclusive ouvindo outros Comitês que lograram êxito nos pontos que o relatório descreveu como 

ponto frágil do CBHSF. O Sr. Anivaldo Miranda agradeceu o trabalho da CTPPP, e propôs repassar o 

encaminhamento dessas recomendações, propostas e providências já no processo de transição para a próxima 

gestão, como pauta para a próxima diretoria. O Sr. Altino Rodrigues pontuou a necessidade de expansão das 

capacitações para além dos membros da diretoria aos demais conselheiros, e também para membros dos 

Comitês Afluentes.  

10. Assuntos Gerais  

SESSÃO CRÉDITOS NOS PMSB E TDR – O Sr. Ednaldo Campos solicitou que seja inserido nos PMSBs e TDRs o 

nome dos membros da CCR da gestão que acompanhou o processo. O Sr. Thiago Campos esclareceu que as 

empresas justificaram não terem colocado por não ser uma orientação do guia de elaboração do documento, 

que é omisso quanto a essa sessão de créditos na elaboração do PMSB, e por esse motivo deverá passar por 

uma revisão por recomendação da ANA. 

APOIO FESTIVAL CINEMA PENEDO 2021– A Sra. Rúbia Mansur solicita aos membros da DIREC aprovação de 

inclusão na pauta do Apoio ao Festival de cinema de Penedo 2021. Após aprovação de todos, informou que o 

pedido de apoio solicitado é o mesmo valor do ano passado e que consiste basicamente em pagamento de 

diárias e passagens aéreas. Resolução de Apoio aprovado pela Diretoria. 

11. 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, 05 de agosto de 2021. 

 

 

 



 
 

 

5 
 

Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.  
RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Criar slide mestre para apresentação das CCRs, e encaminhar para 

as regionais. 
Rúbia Mansur Imediato 

02 Minutar ofício circular a fim de resguardar o CBHSF e a APV em 

caso de contágio de membros durante viagens e encaminhar para 

revisão do presidente do CBHSF 

Rúbia Mansur Imediato 

03 Enviar a minuta da matriz de prioridades para os membros da 

DIREC 
Thiago Campos Imediato 

04 Agendar uma reunião com a ANA para tratar matriz prioridades Thiago Campos Imediato 

05 Festival de Cinema Penedo 2021 - Confirmar apoio. Rúbia Mansur Imediato 

06 Agendar reunião secretaria de Estado de Minas Gerais para tratar 

sobre o termo de parceria com o IEF 
Thiago Campos / Rúbia Mansur Imediato 

07 Repassar a próxima gestão encaminhamentos das recomendações, 

propostas e providências da CTPPP referente análise do Relatório 

de Avaliação da Complexidade e Maturidade da Gestão dos 

Comitês de Bacias Interestaduais gerado pela CGU. 

Rúbia Mansur Pautar na próxima reunião DIREC 

 


