AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF
Data: 13/02/2019
Local: Hotel Allia
Horário: 09h00 – 14h00
Quadro resumo dos encaminhamentos anexo à Ajuda Memória
Participantes:
Instituição

Nome
1.

José Maciel de Oliveira

Vice Presidente do CBHSF

2.

Lessandro Gabriel da Costa

Secretário CBHSF

3.

Adson Roberto Ribeiro

Coordenador Interino CCR Alto SF

4.

Ednaldo Campos

Coordenador CCR Médio SF

5.

Julianeli Tolentino Lima

Coordenador CCR Submédio SF

6.

Luiz Roberto Porto Farias

Coordenador C TIL SF

7.

Renato Scalco

Secretário CTIL SF

8.

Célia Maria Brandão Fróes

Agência Peixe Vivo

9.

Thiago Campos

Agência Peixe Vivo

10. Rúbia Mansur

Agência Peixe Vivo

11. Silvia Freedaman Ruas Durães

COMLAGO
JUSTIFICARAM AUSÊNCIA

1.

Anivaldo Miranda Pinto

Presidente do CBHSF

2.

Honey Gama

Coordenador CCR Baixo SF

1. Abertura
O vice presidente do CBHSF, Maciel Oliveira agradece a presença de todos, dá início a reunião às 09h20 e
justifica a ausência do presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda e do coordenador da CCR Baixo SF, Honey Gama,
que estão acompanhando o Fórum Nacional e Mineiro de Comitês em Belo Horizonte/MG, que estão tratando
principalmente sobre o rompimento da barragem da VALE em Brumadinho/MG. Antes de dar prosseguimento
na pauta, o mesmo solicita a inclusão da discussão de Revisão da Resolução DIREC Nº 46, discussão de minuta de
Resolução de remanejamento de rubricas no PAP devido ao novo chamamento de PMSB aprovados pela DIREC e
Resolução DIREC sobre a autorização deste novo chamamento. Inclusões aprovadas por todos.
2.

Informes: Plenária CBHSF realizada em Montes Claros, dias 06 e 07 de dezembro de 2018; ações CBHSF em
relação ao rompimento da barragem em brumadinho/MG; TDR Sensibilização Ambiental
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Com a palavra, Maciel Oliveira fala sobre a plenária do CBHSF realizada em Montes Claros, sendo que na mesma
não houve tempo hábil de avaliar a proposta do Regimento Interno do Comitê e por solicitação, em especial da
CCR Alto, a DN relacionada às CCRs foi retirada de pauta para discussão no âmbito das Câmaras Consultivas.
Diante do exposto, reforça a importância das CCRs se reunirem antes das reuniões plenárias para análise da
documentação a ser deliberada. Na sequência fala sobre as ações que o CBHSF tem tomado em relação ao
rompimento da barragem da empresa VALE em Brumadinho/MG. Fala da importância do protagonismo do
comitê diante da situação. Diz que Anivaldo Miranda foi à Brumadinho, tem participado de diversas reuniões
com os representantes do CBH Paraopeba, CBH Velhas, estado de MG, dentre outros atores. Diz ainda que o
CBHSF promoveu reunião em Felixlândia para debate desta temática, que contou com diversas autoridades da
região. Parabeniza os representantes da CCR Alto que tem participado efetivamente na mobilização para
realização dessas reuniões. Na sequência passa a palavra para Rubia Mansur falar sobre o TDR relacionado à
sensibilização ambiental. Esta informa, que após conversa com Anivaldo Miranda, será proposta novo TDR para
apreciação da DIREC, já que o TDR atual não atendeu às expectativas.
3.

Aprovação da Ajuda Memória Reunião DIREC 07/11/2018, Campinas/SP e Ajuda memória Reunião DIREC
14/12/2018, MCZ
As memórias das reuniões supramencionadas foram aprovadas, com abstenção do coordenador interino da CCR
Alto São Francisco, Adson Ribeiro, com a justificativa de não ter participado das reuniões. Na oportunidade,
Rúbia Mansur informa que nas próximas memórias das reuniões DIREC, Grupos de Trabalho e Câmaras Técnicas
terá um quadro resumo ao final, com os encaminhamentos, responsáveis pela execução dos mesmos e prazos
para melhor atendimento e controle das demandas do CBHSF.
4. Definição da agenda de Eventos do CBHSF 2019
Com a palavra, Rúbia Mansur reforça a importância do planejamento antecipado dos eventos do CBHSF,
considerando principalmente a nova forma de contratação dos serviços para execução dos eventos, sendo que
por recomendação da auditoria da ANA, tais contratações devem ser individualizadas (TDR para cada evento),
observados o prazo para licitação (prazo médio, dependendo da complexidade do objeto, 4 meses).
Eventos 2019:
- Seminário de Segurança de Barragens – 150 pessoas: 15 de maio de 2019 - Brasília/DF.
- Encontro dos Comitês Afluentes: 21 e 22 de agosto de 2019 - Maceió/AL
- Encontro dos Prefeitos (PMSB) – 150 pessoas: 11 de setembro de 2019 – Brasília/DF
- Encontro das Comunidades Tradicionais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco: Data e local em aberto.
Parceria com a Universidade Rural de Pernambuco. Aguardar realização da CTCT para fechamento e negociação
com a pró reitora da universidade.
- Encontro com os promotores e procurados da Bacia do rio São Francisco – Maciel irá verificar a viabilidade do
evento ser realizado ainda em 2019.
5. Definição sobre as ações para Campanha “Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico 2019”
Com a palavra, Rúbia Mansur apresenta o resultado da Oficina de Comunicação, contratada pela empresa de
comunicação para definir questões pertinentes à Campanha em defesa do Rio São Francisco 2019.
Mote escolhido: SOU + VELHO CHICO
Material e quantidade a ser dividido entre as CCRs:
- Bonés: 4.000
- Camisas: 4.000
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- Adesivos:10.000
- Chapéu: 200
Rubia Mansur sugere que seja estabelecido um ponto focal para o levantamento das demandas e efetivação de
parcerias na região. Tais demandas e ações devem ser definidas e encaminhadas com antecedência. Prazo para
envio das cidades contempladas com ação da Campanha, detalhamento das demandas e ponto focal: 05 de março
de 2019. Solicitações DIREC: enfoque nas rádios locais, carros de som e retorno da imagem da carranca de forma
mais evidente.
6. Status dos Projetos contratados
7. Status dos Projetos demandados pela DIREC
Com a palavra, Thiago Campos, assessor técnico da Agência Peixe Vivo, explana sobre as ações demandas pelo
CBHSF no âmbito dos Projetos de requalificação ambiental, Planos Municipais de Saneamento Básico, Projetos
Especiais e Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos.
Projetos de Requalificação Ambiental:
Apresenta as demandas aprovadas pelo Edital de Chamamento Público 01/2018 das quatro regiões fisiográficas.
Diz que a contratação de empresa para elaboração dos Termos de Referência estão em fase recursal. Informa
ainda que alguns projetos, os TDRs estão sendo elaborados em parceria com universidades e outros pela própria
Agência Peixe Vivo.
Planos Municipais de Saneamento Básico:
Informa que atualmente tem 25 PMSB concluídos. Em relação ao chamamento 2016, 17 planos estão em
elaboração e 4 foram rescindidos (Submédio SF). Fala que já deu ciência ao coordenador da CCR Submédio SF,
sendo que os municípios não ficaram descobertos. Diz que a empresa contratada não foi capaz de executar o
trabalho, a Agência Peixe Vivo então decidiu rescindir o contrato, com aplicação de multa. Informa que novo
chamamento foi aprovado pela DIREC, sendo necessário remanejamento de recursos. Na sequência, apresenta
para debate e aprovação duas minutas de Resolução DIREC: “Dispõe sobre a autorização da DIREC à Agência
Peixe Vivo para promover o remanejamento de valores das rubricas no Plano de Aplicação Plurianual (PAP)
2018-2020” e que “Dispõe sobre a autorização para contratação de Planos Municipais de Saneamento Básico”.
Após esclarecimentos, ambas Resoluções DIREC foram aprovadas por unanimidade.
Na oportunidade, a diretora geral da Agência Peixe Vivo informa que por uma demanda do comitê será
contratado consultor para aprimorar TDR dos planos de saneamento com a simplificação que está sendo
proposta pela FUNASA. Além disso será licitado a contratação de pessoa física que fará um levantamento do
estado da arte da execução dos PMSB patrocinados pelo CBHSF e capacitação dos gestores municipais.
Projetos especiais:
- Sistema de Previsão Hidrológica e Hidrodinâmica como suporte à Decisão Operativa da UHE Três Marias para
Manutenção e Restabelecimento de Lagoas Marginais no Trecho Mineiro da Bacia do Rio São Francisco. Informa
que este projeto é uma parceria com a CEMIG, sendo que o Termo de Referência está em revisão pela Agência
Peixe Vivo. Acredita que em março o mesmo estará apto para licitar.
- Projeto de implantação da nova captação do município de Pirapora. Contextualiza a demanda que foi uma
proposta do município de Pirapora submetida à Diretoria Colegiada do CBHSF no dia 29/08/2018, aprovada por
todos os presentes à época. Diz ainda que em reunião com Anivaldo Miranda e Honey Gama em Belo Horizonte
na semana passada o mesmo aprovou o aporte de recurso adicional ao projeto inicial para viabilizar o mesmo e
que o presidente do CBHSF solicitou que fosse dado conhecimento deste projeto à CCR Alto. Na última reunião
desta Câmara Consultiva Regional, foi solicitado apresentação técnica do SAAE, que será realizada em
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25/02/2019. Informa que o TDR está em revisão. Com a palavra Maciel Oliveira explica que a proposta já foi
aprovada pela DIREC, inclusive o aporte adicional à proposta inicial, mas que a CCR Alto deve abraçar o projeto,
independentemente da rubrica ser da DIREC. Lembra do sucesso em relação ao projeto para o povo Pankará no
Submédio São Francisco, que foi aprovado pela DIREC como projeto especial, mas a CCR Submédio acompanhou
a execução do mesmo, dando todo apoio necessário.
- Projeto Plantando Árvores, Produzindo Água – estruturação e operação do viveiro de mudas florestais do IEF
em Patos de Minas/MG. Thiago Campos contextualiza sobre o projeto do Viveiro de Mudas de Patos de Minas.
Relata os entraves do projeto como, por exemplo, o descumprimento do termo de cooperação pela parte do
IEF, o plano de ação do viveiro e o alto custo de funcionamento e mão de obra do projeto. Informa que a
questão foi discutida a questão no âmbito da CCR Alto e decidiram realizar uma reunião com o IEF referente ao
termo de compromisso já firmado e definir uma parceria para finalizar o projeto já iniciado para suprir a
demanda existente para depois emitir a ordem de serviço referente ao sistema de irrigação. Solicitaram que não
seja realizado nenhum novo investimento no projeto, até que a situação seja resolvida. Mostra os custos de
operação, sendo que a proposta inicial é a contratação de 23 viveristas, valor muda R$ 5,72; a Agência Peixe
Vivo propõe a contratação de 13 viveristas, valor muda R$ 3,61, gerando uma economia de mais de 2 milhões de
reais.
- Diagnóstico Socioambiental no entorno da Lagoa de Itaparica (Xique-Xique/BA). Com a palavra, informa que o
plano de trabalho já foi apresentado Status: em andamento.
- Adequação de comportas no perímetro irrigado do V ale do Paramirim. Status: Em contratação (processo de
dispensa concluído)
- Implantação do sistema de abastecimento de água da aldeia Serrote dos Campos (Itacuruba-PE). Status:
Concluído.
- Implantação do sistema de abastecimento de água do povo Kariri Xocó (Porto Real do Colégio-AL). Status:
Aguardando outorga/TDR em elaboração
- Implantação de reservatório pulmão no município de Piaçabuçu – AL. Status: Projeto em revisão. Informa que o
projeto encaminhado pela CASAL não atendeu as exigências necessárias, o mesmo ainda se encontra
subdimensionado. Diz que irá encaminhar ao presidente do Comitê parecer técnico relativo à análise do projeto
executivo do reservatório de água (reservatório pulmão) proposto pela CASAL para instalação no município de
Piaçabuçu/AL. De acordo com o parecer do engenheiro revisor, a estrutura de suporte (fundação) do
reservatório está subdimensionada, portanto, não é recomendada a implantação deste reservatório, conforme a
avaliação do parecer encaminhado, pois, o solo local apresenta baixa resistência e a sobrecarga imposta pelo
reservatório poderá ocasionar o comprometimento da segurança do reservatório e/ou daqueles que se
encontram em seus arredores.
- Contratação de consultor Pessoa Física para avaliação do impacto da operação de reservatórios e elaboração
de minuta de um Pacto das Águas. Thiago Campos diz que o termo de referência está sendo elaborado e sua
publicação deverá ser realizada ainda em fevereiro/2019.
Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos:
- Levantamento de usuários no trecho incremental do rio São Francisco. Informa que o termo de referência foi
elaborado e orçamento finalizado, cujo média de preço ficou cerca de três milhões. Explica com mais detalhes a
metodologia a ser utilizada que será o perfilamento a laser (LIDAR).
- Elaboração de Plano Diretor de Recursos Hídricos e Enquadramento na região SF1 (Altíssimo SF). Diz que o TDR
está em revisão e aguardando o Termo de Cooperação com o IGAM.
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O assessor técnico da agência, informa ainda que é necessário Resolução DIREC que disponha aprova os projetos
especiais das CCR, complementares ao Edital de Chamamento Público CBHSF nº 01/2018, a serem contemplados
com os recursos da cobrança. Informa está faltando apenas a decisão do projeto da CCR Baixo São Francisco.
CCR Alto SF: Projeto de requalificação ambiental em duas UPGRH do Alto São Francisco na bacia do ribeirão
Santana e bacia do ribeirão Santa Izabel, estado de Minas Gerais. CCR Médio SF: Restauração ambiental da lagoa
de Itaparica e seu entorno, município de Xique-Xique e Gentio do Ouro – Bahia. CCR Submédio SF: Disseminação
de Tecnologia Hídrica para o Desenvolvimento do Semiárido de Pernambuco na Bacia do São Francisco. Com a
palavra, Maciel Oliveira informa que levará a questão à CCR Baixo para decisão do projeto. Tal resolução deverá
ser pautada na próxima reunião DIREC. Na oportunidade, o coordenador interino da CCR Alto SF, fala sobre uma
demanda de parceria e colaboração financeira para custear o Zoneamento Ambiental Produtivo do Ribeirão
Santa Izabel, bacia do rio Paracatu. Maciel Oliveira orienta que o mesmo seja formalizado junto à DIREC. Na
oportunidade, Ednaldo Campos diz que população atendida pelo projeto de sondagem e elaboração de laudos
geotécnicos no município de Lapão, solicita que a CPRM vá apresentar os resultados do estudo. Neste sentido,
solicita que a DIREC encaminhe ofício ao Superintende da CPRM de Salvador com essa solicitação. Em seguida,
Maciel Oliveira fala sobre a necessidade de revisão da Resolução DIREC Nº46, cujo o Sr. Renato Scalco apresenta
uma minuta de alteração. Após debates, esclarecimento se alterações na redação, a Resolução que dispõe sobre
os procedimentos a serem observados pela Agência Peixe Vivo nas contratações de obras, serviços e
profissionais para atendimento ao CBHSF, no âmbito do Contrato de Gestão nº014/ANA/2010 e revoga a
Resolução DIREC nº46/2016 foi aprovada por todos. Na sequência Maciel Oliveira contextualiza a renúncia da
Silvia Freedman ao cargo de coordenadora da CCR Alto SF. Sugere então que na próxima reunião da CCR Alto,
que se realizará no dia 25 de fevereiro de 2019 alguém da CTIL e DIREC vá para auxiliar na condução do
processo. Aproveita a oportunidade para agradecer toda dedicação e trabalho desenvolvido pela Silvia ao longo
desses dois anos que esteve na coordenação da câmara. A mesma agradece o carinho de todos e informa que
permanece como membro titular do plenário do comitê e da CCR Alto como representante do COMLAGO.
8. Encerramento
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 14h00.
Abaixo quadro resumo dos encaminhamentos.

Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2019.

José Maciel Nunes de Oliveira
Vice Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS
ENCAMINHAMENTO
1

Conclusão do TDR Sensibilização Ambiental

RESPONSÁVEL

PRAZO

Rúbia

Não definido, aguardando retorno Anivaldo
e Ana Catarina

2

TDR Seminário Segurança de Barragens

Rúbia

Fevereiro/2019

3

TDR Materiais Campanha

Rubia

Fevereiro/2019

4

Plenária CBHSF Maio/2019 (Temática e minuta de programação)

Rúbia e Maciel Oliveira

Fevereiro/2019
Apresentar para DIREC

5
6
7

8

Encaminhamento do Parecer CONSOMINAS sobre o Projeto de Implantação
do reservatório pulmão em Piaçabuçu/AL
Definição cidade, ação, detalhamento da ação com demandas a serem
contratadas, ponto focal – Campanha 2019
Minuta Programação e diretrizes para o Seminário Segurança de Barragens

Minuta Programação e Diretrizes do Encontro Comitês Afluentes

Thiago Campos

Fevereiro/2019

DIREC

05 de março de 2019

Rúbia e Maciel Oliveira

Março/2019

Aguardar GT Segurança de Barragens (Anivaldo)

Apresentar para DIREC

Rúbia e Maciel Oliveira

Março/2019
Apresentar para DIREC

9

Minuta Programação e Diretrizes para o Encontro Prefeitos

Rúbia e Maciel Oliveira

Março/2019
Apresentar para DIREC

10

TDR Encontro dos Prefeitos

11

Encontro Comunidades Tradicionais da BHSF (parceria URPE)

Rúbia

Abril/2019

CTCT / DIREC / Rúbia

Não definido

Acompanhar junto com Manoel

12

Viabilidade do Encontro Ministérios Públicos Bacia

Maciel

Não definido

13

Ofício DIREC a ser direcionado ao Superintendente da CPRM em Salvador
solicitando que o resultado do projeto de sondagem seja apresentado à
comunidade.

Rúbia

Março/2019

Acompanhar junto com Thiago

Decisão projeto CCR Baixo (Resolução DIREC a ser pautada na próxima reunião)

CCR Baixo SF via Maciel

14

Não definido
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15

Contratação de consultor para proposição de melhoria dos TDR para
contratação de PMSB

Thiago

Em andamento

16

Contratação de PF para levantar o estado da arte dos PMSB já entregues
pelo CBHSF e capacitação dos gestores municipais

Thiago

Não definido
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