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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 

 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 28 e 29/07/2022 
Local: Maceió/AL  
Horário: 09h 
 
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória 
 
Participantes: 
 

Nome 
 

Instituição  
1.  José Maciel Nunes de Oliveira Presidente do CBHSF 

2.  Almacks Luiz Silva Secretário CBHSF 

3.  Altino Rodrigues Neto Coordenador CCR Alto SF 

4.  Ednaldo de Castro Campos Coordenador CCR Médio SF 

5.  Cláudio Ademar da Silva Coordenador CCR Submédio SF 

6.  Anivaldo de Miranda Pinto Coordenador CCR Baixo SF 

7.  Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

8.  Jacqueline Fonseca Agência Peixe Vivo 

9.  Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

10.  Deisy Nascimento Comunicação do CBHSF (Tanto Expresso) 

11. D Melchior Nascimento CTPPP/CBHSF (apenas dia 28/07) 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA 

12. Marcus Vinícius Polignano Vice-presidente do CBHSF 

    
 

1. Abertura e verificação de quórum. 

Após a verificação do quórum, o Secretário do CBHSF, Sr. Almacks Silva abriu a reunião, agradeceu a presença 

de todos. 

 

2. Aprovação da memória da reunião DIREC realizada em 18 de abril de 2022 

A memória da reunião anterior foi aprovada por todos sem a necessidade de inserções ou ajustes.  

  

 

3. Informes: reunião “Fala Comitê” realizada na ANA em Brasília; participação do CBHSF no FENAGUA; 

Vedações Período Eleitoral 
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O Srs. Almacks Silva e Maciel Oliveira falaram sobre a reunião realizada na sede da ANA e da importância de 

uma maior frequência na realização dessas reuniões. Sobre a Feira Nacional da Água foram passadas 

informações sobre e estande do CBHSF no evento, que terá o apoio dos funcionários da Agência Peixe Vivo, 

Maurício Oliveira e Francimara Pereira e a apresentação de Flávia Mendes sobre o estudo recentemente 

realizado sobre o aquífero Urucuia. Em seguida, houve uma breve discussão sobre as vedações do Período 

Eleitoral, recomendando-se seguir as diretrizes impostas e já divulgadas, sendo solicitado um cuidado especial 

com os eventos e divulgações das ações realizadas pelo CBHSF. 

 

4. Apresentação da minuta de Resolução DIREC que dispõe sobre o remanejamento do PAP 2021/2025 

O Sr. Manoel Vieira falou sobre a Resolução, justificando a necessidade do remanejamento em razão dos 

gastos com logísticas de viagens e diárias realizadas ao longo do 1º semestre, sendo projetada uma planilha 

que constavam todas essas informações. Em seguida houve uma discussão a respeito do assunto e sobre a 

necessidade de uma redução desses gastos para o 2º semestre. Após mais algumas breves discussões, a 

Resolução foi aprovada pelos presentes e encaminhada para publicação. 

 

5. Apoios: ENCOB 2022, XVI SRHNE e 15º SILUSBA, Festival de Cinema de Penedo 

Foi iniciada a discussão acerca das solicitações de apoio ao pelo CBHSF e conforme já havia sido discutido 

anteriormente, o apoio solicitado pelo ENCOB não foi aprovado. Com relação ao apoio para o XVI SRHNE e 15º 

SILUSBA, após verificação de detalhes do estande e das contrapartidas, foi aprovada por unanimidade a cota 

SUPREME (R$ 31.500,00). Para o Circuito Penedo de Cinema, o valor aprovado foi o de R$ 140.000,00, 

conforme solicitado pelo proponente. A DIREC solicitou verificar com o proponente do evento a possibilidade 

de um estande durante o Circuito com o objetivo de divulgar as ações do CBHSF. 

 

6. Estabelecimento dos custeados para participação no ENCOB em Foz do Iguaçu 

Após um breve debate sobre os custeados do CBHSF que participariam do ENCOB em Foz do Iguaçu/PR e 

levando-se em consideração os gastos relacionados a esse tipo de custeio no 1º semestre ficou definido que 

poderiam ser custeados pelo CBHSF apenas membros da Diretoria Colegiada e os secretários das CCR’s.  

 

7. Estabelecimento dos custeados para participação no IV SBHSF em Belo Horizonte 

Conforme discutido anteriormente, ficou definido que o custeio para participação no Simpósio seria realizado 

apenas para membros da Diretoria Colegiada.    

   

8. Debates sobre os eventos e webnários do CBHSF – 2º semestre  

Sobre esse ponto de pauta e considerando o planejamento de atividades do CBHSF em 2022, o Sr. Manoel 

Vieira informou que houve a previsão de 5 webnários e 3 eventos (IV SBHSF, Encontro de Comitês Afluentes e II 

Encontro de Pesca Artesanal), já tendo sido realizado o webnário sobre o PL nº 4546 e uma a se realizar no dia 

01/07 sobre o estudo do Aquífero Urucuia. Assim, ainda restavam 3 webnários a se realizar, sendo necessária 

uma discussão acerca das temáticas a serem abordadas. Após discussões, foram definidos os temas que iriam 

abordados nos webnários: (1) enchentes no Rio São Francisco, abordando principalmente questões 

relacionadas ao aquecimento global, (2) Política de vazões e (3) 25 anos da Lei nº 9433/1997. Para o tema de 

enchentes foi sugerida a participação de um meteorologista reconhecido na área, além do Sr. Sérgio Xavier do 

Centro Brasil no Clima. 
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9. Apresentação do parecer CTPPP sobre a Resolução DIREC que dispõe sobre investimentos em saneamento 

básico na bacia hidrográfica do Rio São Francisco com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos  

Após alguns esclarecimentos realizados pelo Sr. Thiago Campos e pela Sra. Jacqueline Fonseca, da Agência 
Peixe Vivo, a minuta de Resolução em questão foi lida integralmente e foram realizados alguns ajustes no 
texto, sendo os mesmos inseridos imediatamente. O Sr. Almacks Silva sugeriu a criação de um dispositivo para 
que municípios que recebessem investimentos do CBHSF devolvessem em prazo determinado 50% desse 
investimento para que o CBHSF pudesse fazer um reinvestimento em municípios de menor porte que não 
tivessem sido contemplados com recursos da cobrança para essa finalidade. O Sr. Altino Rodrigues sugeriu o 
encaminhamento da minuta para considerações do jurídico da Agência Peixe Vivo principalmente com relação 
ao Art. 2º, Parágrafo 3º: “Em caso de investimentos em municípios que possuam empresa pública de 
saneamento, e havendo alteração da concessão para empresa privada, a mesma deverá reembolsar o CBHSF 
integralmente”. Todos os presentes concordaram com a proposição. Também foram feitas inserções nos 
parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Após o retorno do jurídico da Agência Peixe Vivo, a minuta de Resolução 
estaria aprovada. 
 

10.  Apresentação da minuta de Resolução DIREC que dispõe sobre o programa de Saneamento Rural  

A Sra. Jacqueline Fonseca apresentou a proposta e após a finalização o Sr. Anivaldo Miranda disse que a DIREC 

havia aprovado um programa de saneamento rural com fossa agroecológicas. O Sr. Thiago Campos explicou 

que a implantação de fossas agroecológicas depende de algumas variáveis e nem sempre é possível. O Sr. 

Anivaldo Miranda sugeriu que o edital dê preferência a fossas agroecológicas. O Sr. Maciel Oliveira disse ser 

importante se fazer um levantamento prévio dos municípios que tiveram PMSB financiados pelo CBHSF mas 

que ainda não foi convertido em lei. O Sr. Cláudio Ademar solicitou que fosse verificada a possibilidade de 

atendimento a 2 mil famílias e, caso necessário, houvesse remanejamento de recursos para isso.  Após isso, a 

Sra. Jacqueline Fonseca fez a leitura da Resolução e após pequenos ajustes a mesma foi aprovada. 

 

11.  Orçamentos e projetos para 2023  

O Sr. Anivaldo Miranda apresentou uma proposta de minuta de Resolução sobre as providências necessárias a 

elaboração do POA do exercício 2023 e após uma breve discussão, relacionada principalmente ao retorno dos 

investimentos em novos projetos hidroambientais, a mesma foi aprovada para publicação. 

 

12.  Agilidade quanto aos processos de licitação dos projetos hidroambientais  

O Sr. Thiago Campos fez um relato sobre o status dos projetos do chamamento de 2018 que ainda não foram 

finalizados nas regiões do Médio e Submédio São Francisco e falou sobre algumas dificuldades do setor de 

licitações para agilizar o processo das licitações. Informou também que já está sendo discutida internamente 

formas de otimizar o trabalho e dar mais celeridade nesse sentido. O Sr. Ednaldo Campos demonstrou 

insatisfação com a situação dos projetos na região do Médio São Francisco. 

 

13.  Informações oficiais da APV quanto aos equipamentos de informática para os membros da DIREC 

O Sr. Manoel Vieira fez a entrega dos equipamentos enviados pela APV aos membros da DIREC e justificou a 

ausência dos tablets para aqueles que fizeram a solicitação do equipamento. Informou que os mesmos não 

foram adquiridos até o momento, uma vez que as três licitações realizadas para essa finalidade deram 

“desertas”. Informou também que devido a essa dificuldade irá ser iniciado um processo de dispensa de 

licitação para a aquisição dos equipamentos. 
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14.  Avaliação da coletiva de imprensa e Plenária em Ouro Preto - MG  

O Sr. Almacks Silva fez críticas ao serviço prestado pela empresa Kepler durante a Plenária realizada em Ouro 

Preto/MG, principalmente com relação ao local em que o evento foi realizado e sobre serviços básicos como a 

disponibilidade de água para os presentes que deixou a desejar. Também criticou o fato de não estar presente 

na mesa durante a coletiva de imprensa realizada no dia anterior. Com a palavra, o coordenador da Agência 

Peixe Vivo, Manoel Vieira explicou as dificuldades de se encontrar outros locais disponíveis para as datas do 

evento no município. Sobre a coletiva de imprensa reforçou que a decisão da composição da mesa foi acordada 

com a presidência do CBHSF. Após debates, ficou definido que em todas as reuniões Plenárias do Comitê a 

Diretoria completa tem que estar presente na mesa de abertura. Em seguida, a Sra. Deisy Nascimento, da 

Tanto Comunicação, falou sobre os números alcançados pós coletiva de imprensa e a repercussão da mesma.   

 

15.  Assuntos gerais  

O Sr. Maciel Oliveira teve que se ausentar em razão do falecimento de um parente. O Sr. Cláudio Ademar falou 

da importância da realização de uma capacitação para a DIREC sobre o SIGA SF. Após a concordância de todos, 

foi solicitado a Agência Peixe Vivo providências para a realização dessa capacitação no dia 13 de setembro. O 

Sr. Almacks Silva cobrou o fato da DIREC ainda não ter tido a oportunidade de se reunir com o Conselho de 

Administração da Agência Peixe Vivo e pediu que a data fosse articulada para a realização dessa reunião. Com a 

palavra, Manoel Vieira lembrou que essa reunião foi agendada em duas oportunidades e que o próprio CBHSF 

cancelou e que fica no aguardo de uma sinalização de data por parte da DIREC para viabilizar a reunião. O Sr. 

Anivaldo Miranda sugeriu convidar a Tanto para a próxima reunião DIREC com o objetivo de avaliar o trabalho 

da comunicação do CBHSF. O Sr. Cláudio Ademar fez um breve relato sobre as atividades realizadas no 

submédio durante o primeiro semestre. O Sr. Almacks Silva também falou da importância de se homenagear 

personalidades importantes que de alguma forma contribuíram para a gestão das águas do Rio São Francisco e 

propôs que nas reuniões Plenárias que ocorrem no mês de dezembro, sejam homenageadas 11 

personalidades, sendo 2 de cada região fisiográfica da bacia e 3 indicados pela DIREX. Em razão da qualidade 

do material e da importância de divulgação do mesmo, o Sr. Altino Rodrigues solicitou verificar a possibilidade 

de produzir mais exemplares da Cartilha de Educação Ambiental elaborada pela Tanto. O Sr. Altino Rodrigues 

também falou sobre o posicionamento do Presidente do CBHSF com relação as atividades da FPI na bacia. Disse 

que o fato do Presidente atuar como coordenador do programa pode trazer posteriores prejuízos éticos ao 

CBHSF e que esse possível conflito pode ser evitado. 

 

16.  Encerramento  

Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Almacks Silva agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

Reunião realizada em Maceió/AL, 28 e 29 de julho de 2022. 

 

 

 
  

RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  
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 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Publicar Resolução DIREC - remanejamento GI/APV imediato 

02 Publicar Resolução DIREC - saneamento rural GI/APV imediato 

03 Publicar Resolução DIREC – POA 2023 GI/APV imediato 

04 Publicar Resolução DIREC – Apoio ao Circuito Penedo 
de Cinema 

GI/APV imediato 

05 Publicar Resolução DIREC – Apoio ao XVI Simpósio de 

Recursos Hídricos do Nordeste 
GI/APV imediato 

06 Publicar Resolução DIREC – investimentos em 

saneamento básico 
GI/APV imediato 

 


