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AJUDA MEMÓRIA DA REUNIÃO 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 14/12/2018 
Local: Hotel Ponta Verde – Maceió/AL 
Horário: 18h00 – 19h00 
 
Participantes: 
 

Nome 
Instituição 

 

1 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

2 José Maciel de Oliveira Vice Presidente do CBHSF 

3 Ednaldo Campos Coordenador CCR Médio SF 

4 Altino Rodrigues Representando a CCR Alto SF  

5 Honey Gama Coordenador CCR Baixo SF 

6 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

7 Manoel Vieira Agência Peixe Vivo 

JUSTIFICARAM AUSÊNCIA 

1. Silvia Freedman Ruas Durães Coordenadora da CCR Alto SF 

2.  Lessandro Gabriel da Costa Secretário CBHSF 

3. Julianeli Tolentino Lima Coordenador da CCR Submédio SF 

 
1. Abertura 

O presidente Anivaldo Miranda agradece a presença de todos e dá início a reunião às 18h e passa a palavra para 

representante da Agência Peixe Vivo, Rúbia Mansur.  

 

2. Discussão e deliberação sobre minuta de Resolução DIREC sobre remanejamento de rubricas do PAP 2018-
2020 

Com a palavra, Rúbia Mansur explica a necessidade de remanejamento para duas rubricas: III.1.1.1 - 037 - 

Implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, tratamento de resíduos sólidos e de 

drenagem urbana em pequenos núcleos comunitários e I.1.2.1 – 009 - Plano Continuado de Comunicação. 

 

Para rubrica III.1.1.1 - 037 - Implantação de sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana em pequenos núcleos comunitário o aporte seria de R$ 

1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) e se justifica para o cumprimento dos serviços previstos de 

“Execução de obras e serviços da implantação do sistema de abastecimento de água (SAA) da Aldeia Pankará, 

em Itacuruba - PE". Este remanejamento se justifica também pela contratação de empresa para “Contratação de 

empresa de segurança privada para prestação de serviços de vigilância e monitoramento do sistema de 

abastecimento de água da aldeia Pankará, em Itacuruba - PE”, que utiliza os recursos desta rubrica.  
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A proposta de transferência do valor supracitado seria da rubrica Componente IIII - Ações Estruturais; III.2 - 

Obras e serviços para a convivência com o semiárido; III.2.1 - Implantação de alternativas para convivência com 

o semiárido; III.2.1.1 - Implantação de alternativas para convivência com o semiárido (energia alternativa, coleta 

de água de chuva, segurança hídrica - conceito ONU), para a rubrica pelo fato da segunda rubrica não possuir a 

previsão de contratações ou desembolsos até o final do ano de 2018. 

 

O segundo remanejamento seria o acréscimo no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para 

execução em 2018, na rubrica I.1.2.1 – 009 - Plano Continuado de Comunicação. Este aporte justifica-se para o 

cumprimento dos serviços previstos de Comunicação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. A 

proposta de transferência dos valores da rubrica I.1.2.3 – Plano Continuado de Mobilização e sensibilização 

Ambiental e Campanha em defesa do SF para rubrica I.1.2.1 – 009 - Plano Continuado de Comunicação se 

justifica pelo fato da segunda rubrica, possuir saldo suficiente e não possuir a previsão de contratações ou 

desembolsos até o final do ano de 2018.  

 

Após demais esclarecimentos a Resolução DIREC é aprovada por todos.  

 

3. Assuntos Gerais 
 
- Não houve 
 
4. Encerramento 
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 18h40.  

 
 

 

 

 

Maceió/AL, 14 de dezembro de 2018. 

 

Anivaldo Miranda 

Presidente do CBHSF 

Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 

 

 

 

 


