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AJUDA MEMÓRIA  

 
 
Participantes: 
 
 
 Nome Instituição 

1.  Ana Catarina Pires de Azevedo 
Lopes 

FEPEAL 

2.  João Machado AFAF 

3.  Anselmo Barbosa Caires Ass. Condutores de Visitantes de Morro do Chapéu 

4.  Johann Gnadlinger IRPAA 

5.  Maria Nogueira Marques OSCATMA 

6.  Yvonilde Medeiros UFBA 

7.  
Andrea Sousa Fontes 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da 
Diamantina 

8.  George Gurgel de Oliveira Instituto Ecoengenho 

9.  Larissa Alves da Silva Rosa MMA 

10.  Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

11.  Alberto Simon Schvartzman Agência Peixe Vivo 

12.  Juliana Sheila de Araújo Agência Peixe Vivo 

13.  Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

 
 

 

1. Abertura e verificação de quórum 

Após a verificação do quórum, a reunião foi iniciada às 10h00 pelo Presidente do CBHSF dando 

as boas vindas a todos os participantes.  

 

 

2. Palavra do Presidente do CBHSF  

 

O Sr. Anivaldo Miranda contextualiza as atividades da Câmara e ressalta que o trabalho da 

CTPPP na gestão atual será diferente ao do ano passado, o qual foi focado na elaboração do 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco. Sugere que durante a reunião seja 

discutido como a nova gestão deve dar continuidade ao que estava sendo feito, além de 

buscar novos desafios necessários para o CBHSF, destacando a necessidade do 

desenvolvimento da metodologia para avaliação dos projetos do CBHSF, execução das metas 

propostas do Plano da Bacia e a necessidade de fazer um acompanhamento do Programa de 

Revitalização. O Presidente explica os desafios do Programa e informa que o CBHSF irá atuar 
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junto no planejamento e execução de suas ações, mas principalmente deverá seguir a meta do 

Plano de arrecadar e aplicar R$ 500 milhões em 10 anos na bacia, cabendo à CTPPP o apoio e 

acompanhamento para cumprimento das mesmas.  

 

3. Eleição de coordenador e secretário da CTPPP 

 

O Sr. Anivaldo Miranda esclarece o perfil e funções do coordenador e secretário da CTPPP. 

Destaca a necessidade de disponibilidade de tempo e compromisso, cabendo ao coordenador 

o dinamismo do funcionamento da Câmara, mantendo-se em contato com a Agência Peixe 

Vivo e Diretoria Colegiada. Após discussão, ficou definida como coordenadora a Sra. Ana 

Catarina Pires de Azevedo Lopes e Secretária a Sra. Larissa Alves. 

 

4. Apresentação do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Eixos de atuação  

 

O Sr. Alberto Simon explica sobre a cobrança de uso dos recursos hídricos, o seu uso e a 

dinâmica do CBHSF. Informa sobre o histórico da elaboração do Plano de Recursos Hídricos da 

Bacia Hidrográfica do rio São Francisco e os procedimentos que foram adotados para início de 

sua execução. Destaca a necessidade de em 2 anos  o CBHSF apresentar resultado quanto a 

execução do Plano para não cair em descrédito. Informa sobre os pactos das águas, da 

legalidade e da revitalização. Na sequência realiza apresentação dos eixos do Plano, 

esclarecendo e exemplificando como poderia ser a execução de cada um e o orçamento para 

isso. 

 

5. Debates e encaminhamentos  

Foram definidos os locais e datas das próximas reuniões da CTPPP: 

 31 de maio em Brasília 

 15 de setembro em Belo Horizonte 

 12 de dezembro em Aracaju 

 

A Sra. Ana Catarina informa ainda que poderá ser organizada uma reunião conjunta com a 

CTAI. A coordenadora apresenta a Deliberação CBHSF Nº 28, de 09 de novembro de 2005, que 

dispõe sobre as atribuições, a estrutura e o funcionamento da CTPPP, propondo que seja feita 

uma leitura pelo grupo para verificação se deve ser atualizada. Informa que a secretária da 

Câmara irá criar um grupo no whatsapp da CTPPP, onde será informado aos membros onde 

pode ser encontrado esse documento e encaminhado. Passando para uma discussão mais 

voltada sobre o documento pendências e propostas de trabalho para a CTPPP (proposta de 

avaliação) entregue aos membros na oportunidade deu-se início com a discussão referente ao 
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desenvolvimento da metodologia da métrica social, o Sr. Alberto Simon explica as discussões 

anteriores referentes aos indicadores e procedimentos adotados para contratação do serviço, 

informando que o Termo de Referência já foi elaborado e divulgado, porém não atendeu. As 

discussões referentes aos indicadores serão retomadas pela CTPPP. O Sr. Johan Gnadlinger 

sugere que os indicadores devem ser das áreas social, ambiental e econômica. O Sr. Alberto 

Simon ressalta que deve ser definida uma métrica para o CBHSF, para possibilitar comparação. 

O Sr. George Gurgel sugere que para a seleção do local dos projetos deve ser levada em 

consideração a quantidade de entidades locais comprometidas na manutenção das 

intervenções. Em relação ao cadastro, após contextualização, o Sr. Alberto Simon explica que o 

que interessa mais ao CBHSF no momento é a identificação dos usuários dos rios afluentes e 

dos afluentes dos afluentes, além de quem capta água subterrânea, o que demanda 

fortemente a aderência dos Estados, para execução conjunta. O cadastramento dos usuários 

da calha seria feito com parceria da ANA, segundo o diretor. A Sra Ana Catarina ressalta que o 

cadastro de águas subterrâneas é prioritário, sugerindo que sejam convidados especialistas 

dos Estados, universidades e CPRM para auxiliar a Câmara, fazendo um seminário específico 

sobre esse tipo de captação, o que foi aprovado pelos demais. O Sr Alberto Simon sugere a 

elaboração de um Termo de Referência para o levantamento a princípio no Baixo São 

Francisco, para depois ser feito nas outras áreas. Além disso, segundo ele, deve-se reunir com 

os Secretários de Recursos Hídricos dos Estados para fazer parceria para levantamento dessas 

informações. A Sra Ana Catarina então informa, como encaminhamento, que a Agência Peixe 

Vivo poderá apresentar uma proposta de TR, com auxílio do Sr. Anselmo Caires, considerando 

a possibilidade de uso de drones, além de o CBHSF fazer uma articulação com os Estados. A Sra 

Ana Catarina esclareceu que as Sras Andrea Fontes e Yvonilde Medeiros irão trabalhar com o 

item relativo a conflitos de uso da água. Quanto ao sistema de informações, a coordenadora 

solicitou que o Sr. Alberto Simon prepare uma minuta de TR para contratação de empresa que 

desenvolverá o sistema de informação do CBHSF. Para o tópico de mecanismos de convivência 

com o semiárido, a Sra. Ana Catarina solicita que o Sr. Alberto Simon, juntamente com o Sr. 

Johan Gnadlinger e George Gurgel, elaborem uma ideia de projeto para discussão. Quanto ao 

tópico Monitoramento da Qualidade da água a prof. Maria Nogueira especialista do tema irá 

se debruçar sobre este tema para subsidiar a CTPPP. 

 

6. Encerramento 

Não havendo mais nada a tratar, a coordenadora encerra a reunião às 18h15m 

 

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes 
Coordenador da CTPPP/CBHSF 

 
 

Larissa Alves da Silva Rosa  
Secretária da CTPPP/CBHSF 
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