DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
DIREC/CBHSF
ATA DA REUNIÃO DIREC
Maceió Atlantic Suites
Maceió/AL, 13 e 14 de julho de 2017
AJUDA MEMÓRIA

1. Participantes:

1

Nome
Anivaldo de Miranda Pinto

Presidente do CBHSF

Instituição

2

José Maciel Nunes de Oliveira

Vice Presidente do CBHSF

3

Sílvia Freedman Ruas Durães

Coordenadora da CCR Alto

4

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da CCR Médio

5

Almacks Luiz Silva

Secretário da CCR Sub-Médio

6

Honey Gama Oliveira

Coordenador da CCR Baixo

7

Roberto Farias

Coordenador da CTIL

8

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes

Coordenadora da CTPPP

9

Alberto Simon Schvartzman

Diretor Técnico da Agência Peixe Vivo

10

Ana Cristina da Silveira

Diretora de Integração da Agência Peixe Vivo

11

Manoel Vieira

Agência Peixe Vivo

12

Juliana Sheila de Araujo

Agência Peixe Vivo

1. Abertura e informes sobre a pauta
O Sr. Maciel dá as boas vindas a todos e contextualiza os tópicos da pauta, destacando a importância de
serem mitigadas todas as dúvidas sobre a nova metodologia de cobrança pelo uso dos recursos hídricos
na bacia do São Francisco, para que as discussões sejam iniciadas nas Câmaras Consultivas Regionais,
buscado o esclarecimento de todos antes da plenária extraordinária do CBHSF, onde a deliberação será
debatida.
2. Apresentação das Portarias DIREX sobre a instituição do Grupo de Trabalho do Projeto
Legado - GT Projeto Legado - e GT Operação de Reservatórios
Após esclarecimentos pelo Sr. Maciel Oliveira referente a cada Grupo de Trabalho, os membros da
DIREC fizeram ajustes textuais e acréscimos de nomes nas minutas de Portaria, que passaram a ser
Resoluções DIREC, sendo na sequência aprovadas.
O Sr. Honey Gama informa que a OAB irá criar a Comissão Nacional de Defesa do Rio São Francisco e
que o Presidente da OAB/SE solicitou que ele e a Sra. Fabia Carvalho integrem o grupo. Sugere que
algum representante da OAB Nacional seja convidado para a plenária extraordinária do CBHSF.
3. Avaliação da minuta de Deliberação que “Atualiza os mecanismos e sugere novos valores de
cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco”
Por se tratar de um ponto comum nas pautas da reunião DIREC e CTIL, a Deliberação foi avaliada
conjuntamente entre os membros da diretoria e da referida Câmara. O Sr. Alberto Simon realiza a
apresentação do histórico da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São
Francisco e problemas identificados na antiga metodologia. O diretor explica os procedimentos,
discussões realizadas para atualização da metodologia, e o resultado obtido, destacando o que foi
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alterado e apresentando exemplos da atualização do valor cobrado para a captação por diferentes
usuários da água, esclarecendo as dúvidas dos participantes. Após ajustes textuais, os membros
aprovam a minuta de deliberação.
4. Definição de estratégias para aprovação da Deliberação: reuniões das CCRs
Foram definidas as seguintes datas para apresentação da Deliberação que “Atualiza os mecanismos e
sugere novos valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São
Francisco” aos membros das CCRs:
 CCR ALTO SF: 08/08/2017 - BELO HORIZONTE/MG
 CCR MÉDIO SF: 17/08/2017 - BARREIRAS/BA
 CCR SUBMÉDIO SF: 10 E 11/08/2017 - ÁGUAS BELAS/PE
 CCR BAIXO SF: 20/07/2017 - MACEIÓ/AL
5. Informações acerca dos projetos emergenciais decorrentes das alternativas de solução para o
conflito de uso que envolve a região estuarina do SF e o problema da salinização
Os membros foram informados pela DIREX sobre a problemática da salinização da água de
abastecimento em Piaçabuçu/AL, o procedimento de conflito de uso na região estuarina do rio São
Francisco e as ações que estão sendo adotadas pelo CBHSF para mitigar o problema, sendo em
Alagoas a construção de um reservatório pulmão para melhoria do abastecimento na cidade de
Piaçabuçu, e em Sergipe a construção de uma estrada de 900m para permitir o acesso de
equipamentos para implantação de um poço e de caminhões-pipa para abastecimento. Não houve
objeção dos membros da DIREC. O Sr. Honey Gama e Sra. Silvia Freedman destacaram, no entanto,
a necessidade de dar visibilidade a essas ações que o CBHSF está desenvolvendo. Diante disso, o Sr.
Maciel Oliveira informa que será elaborada uma Resolução DIREC aprovando a contratação da
execução das obras pelo Comitê e solicita ao assessor de comunicação, Delane Barros, a inclusão
dessa informação no texto da matéria que será publicada no site do CBHSF.
6.

Avaliação da minuta de Resolução que “Dispõe sobre o processo de recadastramento dos
usuários das águas da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco”
Após contextualização feita pelo Sr. Maciel Oliveira, o Sr. Melchior Nascimento realiza a
apresentação da metodologia e resultados da visita técnica realizada com o objetivo de avaliar o uso
de drones para detecção de pontos de captação de água no rio São Francisco, esclarecendo as dúvidas
dos membros presentes. A proposta é iniciar os trabalhos no baixo São Francisco, abrangendo uma
área de 520 km², em 260m de extensão da região. Informa que o trabalho seria dividido em etapas,
sendo a primeira etapa o levantamento com drones e a segunda etapa seria a visita aos locais de
captação para cadastramento, sugerindo, para isso, uma parceria com o Programa de Fiscalização
Preventiva e Integrada do São Francisco (FPI). O Sr. Melchior Nascimento esclarece que será
entregue como produto um banco de dados de imagens, recomendando que sejam capacitados
técnicos indicados pelo CBHSF e Agência Peixe Vivo para interpretação desses resultados. A pedido
dos membros, o Sr. Melchior Nascimento explicou as vantagens do uso da tecnologia em relação aos
demais métodos, destacando a melhor possibilidade de identificação dos pontos de interesse e o
menor custo de contratação do serviço. Os custos envolveriam aquisição de equipamentos,
deslocamento, hospedagem e alimentação de técnicos. A ideia seria realizar um Acordo de
Cooperação entre o CBHSF e a universidade. Os drones ficariam como propriedade do CBHSF,
podendo ser utilizados no levantamento das demais regiões da bacia. Conforme a proposta, na
primeira etapa ocorrerá licitação apenas para a compra dos equipamentos. A segunda etapa
envolveria a contratação de uma empresa para realização do cadastramento dos usuários. A DIREC
aprovou a realização do serviço, devendo ser iniciado pelo Baixo São Francisco, como projeto piloto,
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e na sequência o Alto São Francisco. Deverá ser elaborada uma Resolução DIREC aprovando o
início do cadastramento e recadastramento de todos os usuários da calha do rio São Francisco, tanto
de captação de água como de lançamento de efluentes.
7. Definição da pauta da plenária extraordinária que será realizada em agosto de 2017
Foi definido que a apresentação das CCRs não será feita na plenária extraordinária, tendo em vista
que parte das ações do primeiro semestre já foram apresentadas na plenária ordinária ocorrida em
maio. Além disso, o Sr. Maciel Oliveira ressaltou que, por ser plenária extraordinária, a pauta deve
ser mais focada no tema para o qual foi feita a convocação. Após debate e demais ajustes, a pauta foi
aprovada.
Apresentação dos coordenadores das Câmaras Consultivas Regionais (CCRs)
Os coordenadores apresentam seus questionamentos e demandas para a Diretoria Técnica e de
Integração da Agência Peixe Vivo. O Sr. Almacks Silva reclama da morosidade para início da
execução dos projetos e PMSB após sua aprovação, a falta de informações sobre a situação de
aprovação das propostas de projeto e a necessidade de ser a Agência responsável por recusar os
projetos que não se adequam ao escopo aprovado pelo CBHSF. O Sr. Alberto Simon responde aos
questionamentos feitos pelo Sr. Almacks referente aos problemas ocorridos no projeto Mocambo, os
procedimentos adotados pela Agência Peixe Vivo, esclarecendo que diversas vezes informou aos
proponentes sobre a impossibilidade de atendimento de suas demandas. O Sr. Ednaldo Campos
informa que está sendo cobrado pelos prefeitos quanto ao retorno da contratação dos planos de
saneamento. O Sr. Almacks solicita que as prefeituras sejam informadas sobre a situação quanto a
aprovação ou não de seus municípios para recebimento de PMSB pelo CBHSF. O Sr. Alberto Simon
destaca que tudo foi publicado no site. Após debate, foi definido que serão enviadas
correspondências para cada prefeitura inscrita para recebimento do PMSB do CBHSF informando a
situação de cada uma. O Sr. Ednaldo solicita que nesses ofícios seja evidenciado o nome do
coordenador da região. A Sra. Silvia Freedman lembra que, dentre outros tópicos relatados por ela,
durante reunião ocorrida entre os coordenadores das CCRs e diretoria da Agência Peixe Vivo ficou
acordado que a Diretoria Técnica da Agência Peixe Vivo enviaria para cada coordenador a situação
dos projetos executados ou que estão na lista de espera em suas respectivas regiões, além de dar um
retorno aos proponentes sobre a aprovação ou não de seus projetos. Os resultados da avaliação das
propostas também deveriam ser publicados no site. O Sr. Honey Gama destaca que avaliando as
propostas de projetos pendentes no baixo São Francisco, verificou que nenhum atingiu a pontuação
mínima dentro dos critérios do CBHSF, concluindo assim que ainda há uma sobra de R$ 300 mil
para contratação de serviços na região. Diante dessas discussões, foi definido que a próxima reunião
da DIREC será realizada no dia 24 de agosto, para tratar exclusivamente sobre os projetos. A
Agência Peixe Vivo irá apresentar todas as informações referentes aos projetos executados e em
execução. Deverá ser feito um balanço dos projetos que foram executados e ser fixado um número
que será contratado, para realização de uma nova abertura de recebimento de propostas. A demanda
também será enviada para a CTPPP. A Sra. Ana Catarina lembra que, para seleção dos novos
projetos, devem ser respeitados os eixos, metas e prioridades discutidos e definidos do Plano de
Recursos Hídricos do rio São Francisco. Em relação à discussão sobre a Resolução DIREC que trata
da autonomia dos coordenadores nas decisões em suas regiões, ficou definido que o senhor Roberto
Farias e Honey Gama fariam um levantamento das resoluções para avaliar se há incompatibilidade
com a demanda atual dos coordenadores e apresentar na próxima reunião da DIREC. O Sr. Ednaldo
informa sobre o projeto enviado pelo prefeito do município de Lapão para sondagem e
monitoramento de água subterrânea do município, entregando ao Sr. Alberto Simon a demanda.
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8. Informes gerais
O Sr. Maciel Oliveira solicita que seja agendada uma reunião da DIREC com os coordenadores da
FPI para planejamentos das próximas ações. A Sra. Ana Cristina informa sobre o material gráfico do
CBHSF e apresenta o novo layout do site do Comitê, esclarecendo e tomando nota das sugestões
efetuadas, com destaque para a solicitação que os comitês afluentes sejam listados por Estado,
aumento da logo do CBHSF seguido pelo nome por extenso do comitê e inclusão dos logos dos
parceiros.
9. Encerramento
Não havendo mais nada a tratar, a reunião é encerrada às 18:30.

Maceió/AL, 14 de julho de 2017.

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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