AJUDA MEMÓRIA
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF
Data: 23/10/2018
Local: Hotel Canoeiros – Pirapora/MG
Horário: 13h - 19h
Participantes:
Instituição

Nome
1

Anivaldo de Miranda Pinto

Presidente do CBHSF

2

Maciel Oliveira

Vice Presidente do CBHSF

3

Lessandro Gabriel da Costa

Secretário do CBHSF

4

Sílvia Freedman

Coordenadora CCR Alto SF

5

Honey Gama

Coordenador CCR Baixo SF

6

Alberto Simon

Agência Peixe Vivo

7

Célia Fróes

Agência Peixe Vivo

8

Rúbia Mansur

Agência Peixe Vivo

9

Thiago Campos

Agência Peixe Vivo

10 Diogo de Carvalho Oliveira

Agência Peixe Vivo

11 Laura Rainoni Araújo

Agência Peixe Vivo

12 Núbia Primo

Tanto Expresso Comunicação
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA

1.

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da CCR Médio SF

2.

Julianeli Lima

Coordenador da CCR Submédio SF

1. Abertura
O presidente Anivaldo Miranda agradece a presença de todos e dá início a reunião às 16h devido ao atraso da
viagem até Pirapora/MG.
2.

Informes: reunião pública sobre cheias; reunião CTIL de 25 e 26/10 (consolidação para envio à DIREC e
plenária); reunião CTPPP (fichas de acompanhamento de projetos)
- Reunião Pública sobre cheias: Anivaldo Miranda fala que as reuniões realizadas em Propriá/SE e Petrolina/PE
foram proveitosas, sendo que amanhã será realizada em Pirapora/MG, fechando assim o ciclo de reuniões
públicas sobre enchentes no São Francisco.
- Reunião CTIL 25 e 26/10: Rúbia Mansur explica que a CTIL irá se reunir em Maceió/AL nos próximos dois dias
para fechamento das Deliberações e documentos que serão encaminhados para aprovação na plenária do
CBHSF a se realizar nos dias 06 e 07 de dezembro em Montes Claros/MG. Reforça que tal documentação deverá
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ser encaminhada para DIREC, sendo o dia 06 de novembro o prazo máximo, de acordo com o Regimento Interno
do CBHSF, para envio da documentação da reunião ordinária. A documentação da reunião extraordinária poderá
ser enviada 15 dias antes da reunião Plenária. Com a palavra, José Maciel pede que nas próximas oportunidades,
a CTIL se reúna com uma antecedência maior para que a DIREC tenha tempo hábil de avaliar toda
documentação em tempo hábil.
- Reunião CTPPP: Rubia Mansur informa que a CTPPP trabalhou em sua última reunião, realizada nos dias 08 e
09 de outubro em Belo Horizonte/MG na elaboração de uma ficha que após aprovação da DIREC irá ser
encaminhada às comissões de acompanhamento de projetos das Câmaras Consultivas Regionais para padronizar
o acompanhamento dos projetos hidroambientais do CBHSF. Além disso trataram sobre os planos municipais de
saneamento, estruturação da pauta da oficina a ser realizado com as empresas contratadas para execução dos
projetos do comitê, TDR Sensibilização Ambiental, dentre outros.
- Na oportunidade, Rúbia Mansur informa que Letícia Lemos, da Coordenação de Águas Subterrâneas entrou em
contato informando que o CBHSF deve indicar um membro titular e suplente para compor a comissão que irá
acompanhar os estudos para implementação da gestão integrada de águas superficiais e subterrâneas na bacia
hidrográfica do rio São Francisco: sub-bacias dos rios Verde Grande e Carinhanha, sendo que só falta a indicação
do CBHSF para convocar a primeira reunião. O presidente do CBHSF informou que também deve indicar
membros para composição de Câmara Técnica do CPRM.
Encaminhamentos:
- No dia 07/11 haverá reunião extraordinária da DIREC em Campinas/SP (aproveitando a presença da diretoria
no XX Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas que será realizada nos dias 06 a 08/11/2018), para
fechamento da documentação encaminhada pela CTIL.
- Como o prazo para envio da documentação da plenária é dia 06/11, a Agência Peixe Vivo irá encaminhar a
documentação da forma encaminhada pela CTIL, exceto a Deliberação sobre Regimento Interno do CBHSF. Caso
haja alguma alteração relacionada estas DNs (Câmaras Técnicas e CCRs) a serem aprovadas em reunião
ordinária, as mesmas serão reencaminhadas com a documentação da reunião Extraordinária (15 dias
antecedentes à reunião Plenária) juntamente com a DN Regimento Interno já avaliada pela DIREC.
- Anivaldo Miranda irá fazer as devidas indicações CT CPRM e Comissão acompanhamento ANA (estudo Verde
Grande e Carinhanha) até o dia 25/10/2018.
3. Aprovação da ajuda memória da reunião DIREC 29 e 28/08/2018, Maceió/AL
Devido ao avançar do horário este ponto de pauta será transferido para próxima reunião da DIREC.
4. Definição da pauta da plenária do CBHSF em Montes Claros, dias 06 e 07 de dezembro de 2018
O vice presidente do CBHSF, Maciel Oliveira reforça que regimentalmente a reunião extraordinária é
obrigatoriamente pauta única, neste sentido não se fala em aprovação de mais de uma deliberação em uma
única reunião extraordinária. Sugere então que a Deliberação sobre o Regimento Interno seja na reunião
extraordinária (segundo dia de reunião), sendo ao demais DNs para reunião ordinária, juntamente com as
homenagens, assinaturas de termos de cooperação e apresentações.
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Encaminhamentos:
- Rúbia Mansur irá fechar a programação, com as alterações solicitadas, juntamente com Maciel Oliveira para
encaminhar aos membros do CBHSF no dia 06 de novembro.
5. Definição sobre os representantes do CBHSF para os seguintes eventos:
- Congresso ABAS: 06 a 08/11, Campinas - 10 inscrições
- Simpósio ABRH/Nordeste: 20 a 24/11, Maceió/AL – 20 inscrições
Indicações ABAS Campinas
1. Anivaldo Miranda
2. José Maciel
3. Lessandro Gabriel
4. Silvia Freedman
5. Julianeli Tolentino
6. Ednaldo Campos
Indicações ABRH
1. Anivaldo Miranda
2. José Maciel
3. Lessandro Gabriel
4. Silvia Freedman
5. Julianeli Tolentino
6. Ednaldo Campos
7. Honey Gama

7.
8.
9.
10.

Honey Gama
Thiago Campos
Ana Cristina da Silveira
Caso haja mais alguma
posterior.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manoel Vieira
Ana Catarina
Melchior Nascimento
Luiz Roberto Farias
Rosa Cecília
a 20. Caso haja mais algum interessado
aprovado pela DIREC.

indicação

à

6. Deliberação sobre Proposta de apoio para o II Workshop de Geomorfologia e Geoarqueologia do Nordeste
Os membros da DIREC fazem a leitura da ficha proposta de apoio ao II Workshop de Geomorfologia e
geoarqueologia do Nordeste – Estrutura, Dinâmica e Processos nas (Paleo) paisagens Sanfranciscanas.”
Proponente: UFAL.
Na sequência resolvem, após discussões, apoiar o evento com o custeio de passagens e diárias até o valor total
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Encaminhamentos:
- Agência Peixe Vivo dará prosseguimento na demanda
7. Informação da presidência sobre participação do CBHSF no Colóquio Ibérico de Geografia em Lisboa
Com a palavra, Anivaldo Miranda fala que o CBHSF foi convidado a participar do Colóquio Ibérico de Geografia
em Lisboa, sendo que aprovou ad referendum a indicação do membro do CBHSF, Melchior Nascimento com
apoio de diária e inscrição. Ad referendum aprovado por todos.
8. Deliberação sobre regras de restrição para liberação de viagens a membros do CBHSF que infringirem os
procedimentos normativos de prestação de contas
Com a palavra, a Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, Célia Fróes explana sobre a necessidade desta Resolução
DIREC. Explica que de acordo com o Manual de Procedimentos o custeado tem 10 (dez) dias corridos para
devolução do recurso público juntamente com a prestação de contas. Porém existem situações em que essa
devolução não é efetuada dentro do prazo estabelecido, quando são realizadas. Neste sentido, propõe que o
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não atendimento à notificação de devolução do recurso público o membro/convidado seja suspenso de novo
custeio por um prazo determinado, mesmo após a devolução do recurso, como uma forma de penalizar quem
descumprir a norma. O prazo está em aberto e fica à cargo da DIREC decidir.
Após discussões a DIREC aprova a Resolução que “Dispõe sobre regras de restrição para liberação de viagens a
membros do CBHSF que infringirem os procedimentos normativos de prestação de contas” estabelecendo um
prazo de 02 (dois) meses de suspensão de novo custeio.
Encaminhamento:
- A resolução deverá ser encaminhada aos membros custeados e parceiros do CBHSF (ex. FPI).
9. Deliberação sobre ofício circular dos procedimentos para aquisição de passagens aéreas e despacho de
bagagens
Célia Fróes explana sobre as orientações e exigências que a auditoria da ANA tem feito em relação às viagens
realizadas com o recurso da cobrança e a necessidade de dar publicidade às orientações (Relatório de Auditoria
da ANA nº 3/2018/AUD – Documento Nº 00000034957/2018-97 de 1º de julho de 2018). Neste sentido, sugeriu
que fosse encaminhado aos membros e parceiros do CBHSF um ofício circular sobre os procedimentos para
aquisição de passagens aéreas e despacho de bagagens. Após a leitura do ofício e melhoria na redação o mesmo
é aprovado.
Encaminhamento:
- O ofício circular deverá ser ajustado em forma de Resolução DIREC e ser encaminhado aos membros custeados
e parceiros do CBHSF. Ambas resoluções devem ser enviadas com uma nota técnica explicativa.
10. Debate sobre a entrega dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e proposta de acompanhamento
pelas Câmaras Consultivas Regionais (CCR)
Com a palavra, Alberto Simon, Diretor Técnico da Agência Peixe Vivo fala sobre os PMSB concluídos, em
execução e a forma de acompanhamento dos mesmos.
PMSB em execução: 42
Alto São Francisco:
Empresa Probrás - Piedade dos Gerais/MG, Piracema/MG, São José da Lapa/MG, Serra da Saudade/MG,
Felixlândia/MG (35% executado)
Empresa Gesois – Jaíba/MG, Matias Cardoso/MG, Ponto Chique/MG, São Romão/MG (70% executado).
Solenidade de entrega será realizada dia 06/11/2018, em Jaiba/MG, durante a plenária do CBH Verde Grande,
com a presença da coordenadora da CCR Alto SF, Sílvia Freedman.
Médio São Francisco
Empresa DNZ – Bom Jesus da Lapa/BA, Ibotirama/BA, Jaborandi/BA, Santa Maria da Vitória/BA, São Felix do
Coribe/BA e Xique Xique/BA (35% executado)
Empresa Projeta – Remanso/BA, Itaguaçuda Bahia/BA, Presidente Dutra/BA, América Dourada/BA, Canarana/BA,
Lapão/BA, Mulungu do Morro/BA (100% executado). Solenidades realizadas entre os dias 09/10 e 18/10 nas
respectiva cidades , na presença do coordenador da CCR Médio, Ednaldo Campos.
Submédio São Francisco
Empresa Envex – Abaré/BA, Chorrochó/BA, Lagoa Grande/PE, Mucurué/BA (100% executado). Solenidade será
realizada no dia 07/11 em Lagoa Grande
Empresa Key – Floresta/PE, Glória/BA, Rodelas/BA, Tacaratu/PE (10% executado)
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Baixo São Francisco
Empresa DRZ – Canindé do São Francisco/SE, Delmiro Gouveia/AL, Jeremoabo/BA, Maravilha/BA, Paulo
Afonso/BA, Piranhas/AL (35% executado)
Empresa Premier – Feliz Deserto/AL, Major Isidoro/AL, Pacatuba/SE, Penedo/AL, Piaçabuçu/AL, Santana do
Ipanema/AL (60% executado)
Ainda não possuem solenidades marcadas, pois os contratos ainda não estão em vias de finalização.
Em seguida, Anivaldo Miranda fala que em 2019 irá reunir com os prefeitos cujas prefeituras foram
contemplados com o PMSB para cobrar deles a efetivação do mesmo. Maciel Oliveira pede que o caso de Lagoa
da Prata seja apresentado na reunião como case de sucesso.
11. Apresentações Agência Peixe Vivo
a) Status dos contratos relativos à elaboração da nova família de PMSB e em execução.
Alberto Simon distribui planilha com os status da execução dos PMSB (descritos acima – item 10 pauta) e explica
que os atrasos não causam malefício ao trabalho. Diz que as empresas tem dado altos descontos na licitação, o
que pode, eventualmente, prejudicar a qualidade do serviço, mas a Agência Peixe Vivo não irá aprovar produtos
de má qualidade.
b) Projeto de Requalificação dos canais de irrigação do vale do Paramirim a jusante da Barragem do Zabumbão
Alberto Simon explica o conteúdo do projeto. Com a palavra, Anivaldo Miranda diz que tal demanda já havia sido
aprovada em reunião DIREC. Na sequência, o diretor técnico da Agência fala que esta demanda não foi
encaminhada e só recebeu o documento quando o mesmo foi anexo à convocação desta reunião DIREC.
Encaminhamento:
- DIREC encaminha a demanda do projeto para Agência Peixe Vivo para prosseguimento das tratativas
necessárias.
c) Projetos hidroambientais executados e em execução
Com a palavra, Anivaldo Miranda fala sobre as recorrentes reclamações do Sr. Heráclito em relação ao projeto
hidroambiental de Canindé do São Francisco/SE. Este questiona a área do plantio, dizendo que o contratado
foram 23 hectares e o executado foram 20 hectares. Com a palavra, Alberto Simon e Thiago Campos explicam
que após medições por parte de funcionários da Agência e da empresa contratada para fiscalizar o projeto, a
área do plantio corresponde ao contratado, ou seja 23 hectares. Em relação aos gabiões, explicam que será
executado, porém realocado, dentro da área do projeto, pois a área inicial é inviável devido a largura do rio.
Reiteram que o projeto já está em fase de manutenção. Em seguida, Honey Gama fala que a GOS (empresa
executora deste projeto) irá fornecer cartilhas (financiada pela empresa) com anuência do Ministério Público
para divulgação do projeto na região como ação de educação ambiental. Estão marcando uma ação na região no
dia 22 de março para divulgação do projeto em conjunto com o Ministério Público.
Encaminhamento:
- Será agendada nova medição o mais breve possível com a presença de: Honey Gama, Rosa Cecília, Heráclito
Azevedo, Thiago Campos (Agência Peixe Vivo), representante da empresa GOS Florestal, Dra. Alana Costa
(promotora de justiça), sendo que será lavrado ata e assinada por todos os presentes.
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Ainda na pauta dos projetos hidroambientais, Silvia Freedman fala que a proponente AMDA, cujo projeto foi
selecionado pelo Edital de Chamamento CBHSF 01/2018, se retirou. Neste sentido fala que após consulta e
aprovação dos membros da CCR Alto o projeto que irá ser contemplado será o projeto de Bonfinópolis da bacia
do Urucuia, projeto subsequente da lista de hierarquização dos projetos aprovados.
Encaminhamento:
- A coordenadora da CCR Alto São Francisco, Silvia Freedman irá formalizar a questão para Agências Peixe Vivo.
d) Contratação de Vigilância do Projeto Pankará
Com a palavra, Alberto Simon informa que a obra física está pronta, sendo que a DIREC deve pensar em uma
data para inauguração. Diz que o sistema possível é o Sistema de Alarme, sendo que segurança armada não é
permitida por lei em área indígena. Tal sistema de segurança será custeado pelo CBHSF por um ano, após esse
prazo a segurança ficará à cargo da Associação da Comunidade Indígena, como descrito no Termo de
Cooperação.
Encaminhamento:
- Anivaldo Miranda disse que irá encaminhar essa pauta para o coordenador da CCR Submédio, Julianeli
Tolentino. Será marcado reunião com FUNAI, SESAI, Agência Peixe Vivo, MPF e demais atores para discussão da
questão. Maciel Oliveira se dispôs a participar da reunião. Data ainda não agendada.
e) Projeto Kariri Xocó
Com a palavra Maciel Oliveira fala sobre as tratativas para assinatura do Termo de Cooperação Técnica. O
projeto visa a execução de novo sistema de abastecimento de água para aldeia Kariri Xocó. Explica que na aldeia
existem três associações indígenas, sendo que as mesmas não resolviam qual delas iria assinar o Termo. Foi
preciso a interferência do Procurador da República, Dr. Bruno Lins, que após reunir com representantes da
comunidade decidiram que a Associação Indígena Comunitária Kariri-Xocó irá assinar o Termo de Cooperação,
juntamente com SESAI, Agência Peixe Vivo e CBHSF. Neste sentido, falta apenas marcar a data e local para
solenidade de assinatura deste Termo.
Encaminhamento:
- Solenidade de Assinatura. Local: Arapiraca/AL. A data será estabelecida posteriormente com o Anivaldo.
Na oportunidade, a coordenadora da CCR Alto São Francisco, Silvia Freedman fala que a última reunião da
câmara a pauta FPI foi bastante discutida. Diz que os membros da CCR estão questionando o termo Preventiva,
sendo que existem ações punitivas. Houve também um questionamento em relação a participação de membro
da DIREC nas ações de fiscalização e querem ainda uma resposta formal do Ministério Público da % de custeio
deles na FPI. Com a palavra, Anivaldo Miranda fala que o CBHSF é apenas um apoiador, assim como mais de 20
instituições que apoiam a FPI, sob coordenação do MP. A imagem que o CBHSF passa é de preservação do rio e
qualidade de suas águas.
Encaminhamento:
- Silvia Freedman irá formalizar tais questionamentos da CCR Alto à DIREX.
f) Projeto de levantamento de captações de água e lançamento de efluentes na calha do rio São Francisco, nas
regiões do Alto e Médio São Francisco e g) Projeto de levantamento de captações de água e lançamento de
esgotos na Bacia do Rio Correntina (Cooperação com Governo da Bahia)
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Alberto Simon informa que para fazer o aerolevantamento da bacia do Corrente e Grande o valor estimado para
execução foi de 18 milhões de reais. Sugere então que o projeto seja reavaliado pelo Aderbal, representante da
SEMA/BA, sugerindo alvos específicos via aerofotometria, por exemplo, como áreas prioritárias nas zonas
quentes ou apenas nos cursos d’água de primeira ordem e o restante com imagem de satélite. Assim se aplica
também na região do Alto e Médio São Francisco. A região é muito extensa, sendo que o trabalho através de
drones ficaria muito acima do orçamento. Diz ainda que em conversa com Allan, da Agência Nacional de Águas,
o mesmo informou que a ANA irá comprar imagens a jusante de Três Marias até Sobradinho, neste sentido irá
solicitar as imagens. Propõe então fazer seleção de áreas prioritárias, após ter em mãos as imagens da ANA. No
caso do Baixo São Francisco, área aproximada de 600 Km2, a utilização do drone se torna viável. Com a palavra,
Anivaldo Miranda fala que existe um grande percentual de captação irregular na calha do rio São Francisco,
gerando assim um déficit na cobrança. O diretor técnico da Agência Peixe Vivo explana sobre o estado da arte do
projeto de cadastramento do baixo São Francisco. Diz que existem várias metodologias como por exemplo,
utilização de imagens de satélites, censo, aerofotometria, drones, campo. Thiago Campos fala que um trabalho
da UFAL utilizando drones conseguiu uma resolução de 2 a 3 cm, já em imagens de satélite a precisão é 30 a 50
cm. Alberto Simon diz que é necessário estruturar uma estratégia, como por exemplo sobrevoar a área e em
alguns pontos fazer o trabalho de campo por município.
Encaminhamento:
- Alberto Simon deve apresentar proposta concreta na primeira reunião ordinária da DIREC no próximo ano
h) Status da Contratação do Diagnóstico da Lagoa de Itaparica
Alberto Simon informa que o Ato Convocatório já está publicado para contratação
i) Reelaboração da Minuta de Resolução destinada a regulamentar a cooperação CBHSF e Fundações/ Oscips
(Parecer Consominas)
Com a palavra, Anivaldo Miranda fala que a consultora (contratada através da CONSOMINAS para fazer um
parecer e minuta de deliberação sobre a cooperação CBHSF e Fundações/Oscips) apresentou em seu parecer
uma grande fundamentação jurídica, mas não fez a minuta de deliberação que agradou. Entende que o trabalho
foi insatisfatório e a mesma deverá aperfeiçoar os termos do seu parecer e minuta de deliberação.
Encaminhamento:
- Reunião com a presença de Roberto Farias, Alberto Simon e a Consultora contratada em Belo Horizonte para
finalizar e ajustar a minuta de Deliberação que será encaminhada posteriormente à CTIL e DIREC do CBHSF.
j) Providências tomadas para entrada em vigor da nova metodologia de cobrança em janeiro/2019
Alberto informou que está tomando, juntamente com a ANA, os procedimentos necessários para
operacionalização da cobrança.
k) Resultado da Consultoria sobre transposição e consultoria para acompanhamento do Fórum de Gerenciamento
da Crise Hídrica no São Francisco (Videoconferências), bem como elaboração de parecer a partir das visões do
CBHSF
Alberto Simon explana sobre a demanda de contratação de consultoria para descrever sobre a gestão e
operação do projeto da transposição do São Francisco. Informa que o consultor contratado, Pedro Molinas
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entregou o primeiro produto na semana que se passou e explana sobre o mesmo. Fala ainda que tal produto foi
encaminhado à DIREC no dia 19/10/2018.
l) Status da elaboração do TDR referente ao Programa de monitoramento da qualidade das águas do baixo São
Francisco
Alberto Simon informa que o Termo de Referência está sendo consolidado com contribuições recebidas.
12. Escolha da data para reunião semestral de acompanhamento do Contrato de Gestão entre DIREC, GACG,
Diretoria e Conselho de Administração da Agência Peixe Vivo
A escolha da data será articulada juntamente com o presidente do Conselho de Administração da Agência Peixe
Vivo, Odorico Araújo.
13. Encerramento
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 21h.

Pirapora/MG, 23 de outubro de 2018.

Anivaldo Miranda
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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