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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 

 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 06/12/2022 
Local: Recife/PE  
Horário: 20h às 23h 
 
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.  Cláudio Ademar da Silva Coordenador CCR Submédio SF 

Demais participantes 

5.  Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

6.  Jacqueline Fonseca Agência Peixe Vivo 

7.  Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

8.  Mariana Martins Comunicação do CBHSF (Tanto Expresso) 

Justificaram ausência 

9.  Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio 

10.  Marcus Vinícius Polignano Vice presidente do CBHSF 

11.  Anivaldo Miranda Coordenador CCR Baixo 

    
 

1. Abertura e verificação de quórum. 

O Sr. Almacks Silva, Secretário do CBHSF, abriu a reunião após a verificação do quórum, agradeceu a presença 

de todos e inicialmente, solicitou uma inversão de pauta para a reunião ser iniciada com a apresentação da 

proposta do projeto da ADASA. Os demais membros da DIREC se posicionaram de acordo. 

 

2. Apresentação da proposta de projeto para a redução do consumo de água na irrigação no Alto Rio Preto 

(Distrito Federal) – Gustavo Carneiro (ADASA) 

O Sr. Gustavo Carneiro iniciou a apresentação do projeto de revitalização dos canais de irrigação na bacia 

hidrográfica do Rio Preto/DF e de construção de reservatórios lonados. Explicou que o mesmo visa o aumento 



 
 

 

2 
 

da disponibilidade de água na bacia e também minimizar o conflito pelo uso da água na região e que o órgão 

gestor participará ativamente com a elaboração do projeto e disponibilização de equipamentos, serviços e mão 

de obra, devendo o CBHSF disponibilizar a aquisição e entrega dos materiais necessários a execução das obras 

(tubos, pastas lubrificantes, lonas e cola). Após a apresentação, o Sr. Maciel Oliveira disse que o CBHSF sempre 

desejou uma aproximação maior com o Distrito Federal e que essa seria uma oportunidade interessante para 

esse fim. Em seguida, o Sr. Maciel Oliveira solicitou a elaboração de uma Nota Técnica acerca da viabilidade 

financeira para o possível apoio do CBHSF ao projeto. O Sr. Almacks Silva falou sobre a preocupação com o 

estágio já avançado de elaboração do POA para a inclusão de qualquer projeto no planejamento. O Sr. Cláudio 

Ademar parabenizou a iniciativa, elogiou o projeto e sugeriu a realização de uma visita da DIREC à região. O Sr. 

Gustavo Carneiro se colocou a disposição para a realização da visita. O Sr. Altino Rodrigues falou sobre a 

importância das contrapartidas e da possibilidade de escalonamento do projeto, o que facilita a possibilidade 

de parceria e de execução. O Sr. Thiago Campos disse que verificará a possibilidade de execução e inclusão do 

projeto no POA 2024.  

 

3. Aprovação das memórias das reuniões DIREC realizadas em 17 e 18 de outubro e 01 de novembro 

Em seguida, foi iniciado um debate sobre as ajudas memórias das duas reuniões anteriores. Nesse momento, o 

Sr. Cláudio Ademar disse que o Sr. Ednaldo Campos estava solicitando um link de videoconferência para 

participação desta reunião. O Sr. Maciel Oliveira falou sobre a impossibilidade de criação de link naquele 

momento, dando-se assim, prosseguimento a reunião com os presentes. Após discussões sobre dúvidas acerca 

do deferimento ou não da DIREC sobre a inclusão de quatro novos projetos no POA 2023, um por região 

fisiográfica, na reunião realizada nos dias 17 e 18 de outubro em Maceió, Manoel Vieira explicou que Rúbia 

Mansur, gerente de integração da APV e ele revisaram a reunião sendo que não houve o registro de aprovação 

da inclusão dos projetos. De qualquer forma, irá revisar novamente para sanar qualquer tipo de dúvida a 

respeito. Após debates a respeito o Sr. Maciel Oliveira sugeriu que as aprovações das ajudas memórias fossem 

pautadas novamente na reunião de janeiro. Todos os membros da DIREC presentes estiveram de acordo.    

  

4. Resolução DIREC que seleciona as comunidades rurais a serem beneficiadas com sistemas individuais de 

esgotamento sanitário na bacia hidrográfica do Rio São Francisco 

A Sra. Jacqueline Fonseca apresentou a minuta de Resolução que aprova a seleção de comunidades rurais a 

serem contempladas com soluções individuais de tratamento de esgoto doméstico. Fez alguns esclarecimentos 

e falou sobre todos os cuidados tomados ao longo do processo de seleção dos municípios e do sucesso do 

edital com relação ao número de inscrições. O Sr. Altino Rodrigues falou sobre a efetiva mobilização da CCR 

Alto nos municípios e CBHs afluentes e disse ser necessário dar um retorno aos municípios que se inscreveram 
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no processo. O Sr. Altino Rodrigues elogiou o parecer do Alto SF, disse que está muito claro e transparente, o 

que legitima o processo. O Sr. Thiago Campos disse que os comitês afluentes têm a intenção de aderir ao 

programa, citando o CBH do Rio das Velhas. A Sra. Jacqueline Fonseca disse que, considerando a transparência 

de todo o processo, irá publicar os pareceres finais. O Sr. Cláudio Ademar falou sobre a nova divisão fisiográfica 

da bacia do São Francisco, disse que a CCR Submédio não reconhece esse recorte fisiográfico e que houve uma 

grande discussão a esse respeito na última reunião da CCR Submédio. Disse também que respeita a legalidade 

do processo, mas que sua região foi prejudicada. O Sr. Almacks Silva fez uma breve explanação sobre as 

discussões que ocorreram a respeito durante a atualização do Plano de Bacias do São Francisco. O Sr. Maciel 

Oliveira disse que os limites administrativos podem ser tratados de forma diferente dos limites fisiográficos, 

demonstra preocupação com o assunto, mas diz que os resultados estão definidos e não poderão ser alterados, 

o que poderia gerar repercussões jurídicas negativas para o CBHSF. O Sr. Altino Rodrigues concordou e disse 

que a CCR Submédio não está prejudicada, uma vez que três municípios dessa região foram contemplados. O 

Sr. Cláudio Ademar disse que esse assunto deveria voltar a ser discutido, considerando os limites 

administrativos. O Sr. Maciel Oliveira sugere que seja elaborada uma minuta de Deliberação para avaliação da 

CTIL sobre seus aspectos legais. O Sr. Thiago Campos disse que a Agência Peixe Vivo irá elaborar uma minuta, 

considerando os limites administrativos para que ela seja discutida inicialmente na DIREC para posterior 

encaminhamento à CTIL. Também foi acordada a criação de um GT para discutir a possibilidade de redefinição 

político-administrativa da bacia. O GT será composto pelos Srs. Maciel Oliveira, Almacks Silva, Cláudio Ademar 

e Thiago Campos. Após isso, o Sr. Maciel Oliveira sugeriu que após as visitas que serão realizadas nos 

municípios e comunidades contempladas, fosse verificada a possibilidade de inclusão de mais um município em 

cada região, estando todos os membros da DIREC de acordo. A Sra. Jacqueline Fonseca destaca o Parágrafo 3º 

da Resolução que diz “A depender do interesse das partes e desde que consentido pelos membros da 

DIREC/CBHSF, poderão ser firmados Acordos e Parceiras com Instituições diversas da bacia a fim de otimizar o 

processo de implementação dos sistemas individuais de esgotamento sanitário e torná-lo mais econômico para 

a aplicação dos recursos oriundos da cobrança pelo uso das águas na bacia hidrográfica do rio São Francisco, 

desde que, não haja comprometimento das metas aprovadas conforme Deliberação CBHSF nº 130/2021”. O Sr. 

Altino Rodrigues perguntou sobre a legalidade dessas parcerias. A Sra. Jacqueline Fonseca informou que irá 

elaborar o projeto de saneamento rural objetivando ter um comparativo com as contratações que são 

realizadas costumeiramente pela Agência Peixe Vivo. O Sr. Thiago Campos explicou que será feito um piloto e 

que a ideia futuramente é de universalizar esse tipo de serviço. Após isso, a minuta de resolução foi aprovada. 

Em seguida, O Sr. Manoel Vieira apresentou a minuta e solicitou a aprovação da Resolução DIREC que institui o 
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Grupo de Trabalho de Educação Ambiental para acompanhar a elaboração do Plano de Educação Ambiental da 

Bacia do Rio São Francisco. Após alguns esclarecimentos, a mesma foi aprovada. 

 

5. Assuntos Gerais 

Sobre o POA 2023, o Sr. Maciel Oliveira perguntou ao Sr. Thiago Campos sobre a inserção dos projetos do 

CONBASF e do Monitoramento da qualidade das águas em parceria com a UFS. Também falou sobre a demora 

para início dos trabalhos relacionados ao projeto de monitoramento. O Sr. Cláudio Ademar perguntou sobre o 

projeto especial da CCR Submédio aprovado em 2018. Sobre o projeto de monitoramento a previsão para início 

do mesmo é apenas em maio de 2023 e sobre o projeto especial entrará em contato com o proponente para 

possíveis ajustes, uma vez que devido a seu escopo, a ideia é que o mesmo seja realizado de forma dividida. 

Ainda sobre a inserção de 4 novos projetos no POA 2023, o Sr. Maciel Oliveira falou sobre as dificuldades para 

a inserção dos mesmos nesse momento e disse também que é necessário se alinhar a metodologia de 

comunicação e a forma de entrada desses projetos para uma possível execução. O Sr. Cláudio Ademar falou da 

aprovação na CCR Submédio e importância da proposta de instalação do Centro de Referência, Formação e 

Pesquisas em Etnicidades, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais da UNEB. Disse que pretende que a 

proponente apresente a proposta em uma reunião da DIREC, que entende as etapas da execução dos projetos 

na Agência Peixe Vivo, que concorda que o projeto possa ser executado em 2024, mas que as discussões 

deverão ser iniciadas em 2023. O Sr. Maciel Oliveira disse que é importante se seguir um rito, iniciando com a 

apresentação nas CCRs, apresentação na DIREC, análise de viabilidade pela Agência Peixe Vivo e demais 

encaminhamentos necessários. O Sr. Cláudio Ademar falou sobre a reinvindicação das prefeituras de 

publicação de um edital para e elaboração de PMSBs exclusivo para a região do Pajeú e sobre a reunião que 

terá no dia 07/12 com representantes dos municípios. O Sr. Maciel Oliveira disse que não seria possível a 

abertura desse edital nesse momento, mas que irá participar da reunião, receber os representantes das 

prefeituras e ouvir a reinvindicação dos mesmos. 

 

6.  Encerramento  

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

 

 

Reunião realizada em Recife/PE, 06 de dezembro de 2022. 
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS  

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

01 Elaboração de Nota Técnica acerca da viabilidade 
financeira para o possível apoio do CBHSF ao projeto 
da ADASA em 2024. 

GP/APV 2023 

02 Publicação dos pareceres finais que selecionaram as 
comunidades rurais do Edital de Saneamento Rural. 

GP/APV Janeiro/2023 

03 Verificação de possibilidade de inclusão de mais um 
município em cada região fisiográfica após as visitas 
que serão realizadas nos municípios e comunidades 
contempladas no Edital de Saneamento Rural.  

GP/APV Fevereiro/2023 

04 Elaboração de minuta de Deliberação para avaliação 
da DIREC e CTIL sobre novo recorte da bacia 
hidrográfica do Rio São Francisco, considerando seus 
limites administrativos. 

GP/APV Abril/2023 

 


