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AJUDA MEMÓRIA 
 
REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA (DIREC) - CBHSF 
Data: 29 e 30/08/2018 
Local: Hotel Ponta Verde - Maceió/AL 
 
Participantes: 
 

Nome 
Instituição 

 

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 Ednaldo de Castro Campos Coordenador da CCR Médio SF 

7 Julianeli Lima Coordenador da CCR Submédio SF 

8 Roberto Farias Coordenador da CTIL/CBHSF 

9 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

10 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

11 Juliana Sheila de Araujo Agência Peixe Vivo 

12 Manoel Vieira de Araujo Agência Peixe Vivo 

13 Mario Rosa CONBASF/SE 

14 Gilvando Costa  CONBASF/SE 

15 Daniela Teles CONBASF/SE 

16 Ricardo Luiz Rodrigues SESAI/DSEI AL/SE 

17 Laura Rodrigues DSEI AL/SE 

18 Geraldo Filho DSEI AL/SE 

 
1. Abertura 

 
O presidente Anivaldo Miranda dá início à reunião, explicando que o principal objetivo da mesma será a 

avaliação dos projetos, assim como um balanço das ações do CBHSF. Informa sobre o relatório do GACG enviado 

para a Agência de Peixe Vivo com as demandas do CBHSF e sobre a reunião da DIREX, juntamente com o 

presidente do Conselho de Administração e a Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, para tratar das solicitações 

apresentadas no documento e o planejamento que está sendo feito para a reestruturação da Agência para 

atender a essas demandas. Maciel complementa esclarecendo que cada mudança será implementada após 
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consultado o CBHSF. Anivaldo Miranda informa que será alugada uma nova sala para o Escritório Regional de 

Maceió buscando a melhoria do desenvolvimento das atividades do CBHSF. A DIREX avaliou como positiva a 

reunião. O Sr. Anivaldo Miranda informa sobre o relatório de auditoria da ANA. Referente à exigência do 

documento de melhoria do planejamento para promoção dos eventos do CBHSF, a diretora Ana Cristina informa 

que está elaborando o TDR para contratação de empresa para organização dessas reuniões. Anivaldo Miranda 

informa que a Diretora Célia Fróes irá elaborar uma circular com as novas regras para divulgação aos membros 

do CBHSF e demais custeados. Anivaldo solicita que a Agência Peixe Vivo verifique com a ANA sobre a 

implementação da nova metodologia de cobrança em 2019. 

 
2. Informes: Participação do CBHSF no Encob; vaga na CTPPP; reuniões públicas sobre cheias no SF  

 
Em relação à vaga da CTPPP, Anivaldo Miranda informa que sugeriu o nome do João Paulo, da Agência 

Pernambucana de Águas e Clima (APAC), para ocupá-la. Anivaldo Miranda e Ednaldo Campos relatam sobre 

ENCOB, a participação dos comitês no evento e, especificamente, do CBHSF. Destacam os elogios feitos à fala do 

vice-presidente Maciel Oliveira. Foi debatida a necessidade de dar visibilidade a esses colegiados. Ana Cristina 

informa sobre as Reuniões Públicas sobre cheias do São Francisco que ocorrerão em Propriá, no dia 31 de 

agosto, em Petrolina, no dia 17 de setembro, quando também ocorrerá reunião da CTIL com vários temas, 

dentre eles ajustes do Regimento Interno, que serão deliberados na próxima Plenária Ordinária do CBHSF.  

 

3. Aprovação da ajuda memória da reunião de 25 e 27 de julho de 2018, em BH (anexo)  
 

A ajuda memória foi lida conjuntamente e, paralelamente, a diretora Ana Cristina informa a situação dos 

encaminhamentos levantadas desta reunião.  

 

- Projeto da FADURPE: Ana Cristina informa que Tatiana Scalco mandou uma proposta de Termo de Parceria para 

apoio do CBHSF.   

 

- Circuito Penedo de Cinema: Ana Cristina informa que já está planejando com sua equipe a realização do que foi 

aprovado pela DIREC, totalizando R$100.000,00 e considerando uma maior visibilidade do CBHSF. Alerta para 

os prazos de envio dos dados das pessoas que serão custeadas para providências da Agência Peixe Vivo. Maciel 

Oliveira propõe uma reunião com Sérgio Onofre para alinhamento das demandas. Ana Cristina sugere que seja 

em Penedo para também conversar sobre o Seminário de Pesca. 

 

- Projeto Desafio dos Sertões: Ana Cristina informa que solicitou uma priorização para a Diretoria Geral da 

Agência Peixe Vivo, devido à data do evento. Assim, segundo ela, o contrato já está assinado e esclarece que o 

apoio do CBHSF será a confecção de 300 camisas com a logo do CBHSF e outros itens. Neste evento o CBHSF 

será representado por Honey Gama. 

  

- Projeto expedição baixo SF: Ana Cristina informa que o contrato de R$ 50.000,00 está quase pronto.   

 

- Projeto de abastecimento de água em Pirapora: Silvia apresentou a ficha técnica do projeto e entregou o 

arquivo do projeto à Diretora de Integração da Agência Peixe Vivo, Ana Cristina da Silveira. Expôs fotos da 
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situação atual do local de captação de água para abastecimento da cidade de Pirapora, indicando uma redução 

do volume de água no local. Foi também entregue para a Agência Peixe Vivo a ficha para apoio do CINEART e 

ofício de solicitação de contratação de estagiária, com disponibilização de notebook com internet. A DIREC 

aprovou o apoio do CBHSF às demandas apresentadas pela coordenadora da CCR Alto.  

 

- Projeto Marcos do São Francisco e Projeto de Revitalização de Igrejinha no baixo São Francisco: Ana Cristina 

informa que as propostas serão analisadas pelo Jurídico da Agência Peixe Vivo. Manoel Vieira informa que irá 

enviar para Ana Cristina a última versão do projeto da Igrejinha. 

 

- Contratação de empresa para elaboração do Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica do Alto São 

Francisco (UPGRH - SF1): Ana Cristina informa que já foi feita uma reunião com o IGAM na Agência Peixe Vivo, 

ficando definido que o Instituto irá elaborar o Termo de Referência e, em seguida, a Agência Peixe Vivo irá 

preparar o Ato Convocatório para contratação. Será formado um Grupo de Acompanhamento composto por 

representantes da Agência Peixe Vivo e IGAM para avaliação dos produtos.  

 

- I Seminário de Pesca Artesanal do São Francisco: Devido à prioridade das Reuniões Públicas sobre enchentes no 

Rio São Francisco, Ana Cristina esclarece que, após consulta ao vice-presidente do CBHSF, a data do Seminário, 

que seria em setembro, passou para o fim de outubro. 

 

- Projeto Itaparica e sondagem no município de Lapão: Sobre a Lagoa de Itaparica, Thiago Campos informa que foi 

realizada uma licitação, porém foi deserta, explicando que o Ato Convocatório será publicado novamente no 

início de setembro, esclarecendo dúvidas referentes ao escopo dos serviços que serão contratados. Ficou 

definido que Thiago Campos irá enviar o Termo de Referência para o Coordenador Ednaldo Campos. Anivaldo 

Miranda destacou a necessidade da empresa entregar um plano de ações no fim do projeto.  Em relação à 

sondagem, Thiago Campos informou que está sendo executado conforme programado.  

 

Ana Cristina informa um histórico dos procedimentos adotados para construção do TDR de sensibilização 

ambiental, destacando que o escopo não está abrangendo atividades específicas nas escolas. Ana Cristina irá 

enviar a última versão do documento até o dia 3 de setembro para a DIREC para sugestões de seus membros, 

que deverão ser feitas até o dia 10 de setembro. Em relação à demanda sobre ao Projeto Monitoramento da 

Qualidade da Água da Região do Baixo SF, Ana Cristina apresenta proposta de pauta para a oficina sobre rede de 

monitoramento de qualidade de água, que terá como objetivo a validação do Termo de Referência já 

apresentado pela Agência Peixe Vivo. Após sugestões, a minuta de pauta foi aprovada, sendo definido que a 

reunião será realizada em Maceió, no fim de setembro. 

 

- Consórcio Pernambuco Universitas: Julianeli informa sobre o I Workshop, que ocorrerá em Recife, nos dias 

15 e 16 de outubro, envolvendo todas as universidades do consórcio (UFPE, UFRPE, UNIVASF, Universidade 

Católica e Universidade do Estado de Pernambuco). Segundo o coordenador, todos os dirigentes já confirmaram 

presença e que CBHSF deverá apoiar com fornecimento de material gráfico, porém a demanda ainda não foi 

encaminhada pela organização.  
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- Projeto CASAL - reservatório pulmão: Thiago Campos esclarece que a empresa CONSOMINAS identificou a 

necessidade de um reforço da fundação, ajuste que foi solicitado à CASAL pela Agência Peixe Vivo no dia 24 de 

agosto, porém ainda não obteve resposta. Roberto Farias sugere que a CONSOMINAS elabore o projeto.   

 

- Demanda DESO de ressarcimento do valor pago pelo frete dos flutuantes emprestados pelo estado de SP: 

Thiago Campos esclarece que a demanda está com o jurídico da Agência Peixe Vivo para elaboração de parecer.  

 

- Projeto Povoado Resina: Honey informa que realizou a reunião com o Presidente da DESO, o qual disse que iria 

melhorar o abastecimento de água no povoado, porém, após isso, o mesmo foi substituído e não recebeu mais 

informações. 

 

- Projeto Kariri-Xocó: Thiago Campos apresenta o histórico dos procedimentos para aprovação da demanda, 

esclarece que a SESAI enviou para a Agência Peixe Vivo uma declaração de que não possui outro projeto de 

mesmo escopo em desenvolvimento, o que resolveu a pendência. O Assessor Técnico explica que a minuta do 

Termo de Cooperação já foi encaminhada e as próximas etapas para viabilização da parceria. Representantes do 

DSEI presentes relatam as dificuldades da entidade para desenvolvimento de suas atividades, a importância 

deste projeto e expectativa da comunidade. Maciel destaca as atribuições de cada parceiro, devendo ser 

realizada uma reunião com as lideranças locais para esclarecimento sobre o projeto e suas responsabilidades. 

Honey sugere que seja feita uma reunião para definição do valor pago pela comunidade, e que isso seja 

regulamentado no Regimento/Estatuto da Fundação. Assim, ficou definida a realização de uma reunião entre as 

lideranças indígenas, representantes do DSEI, Presidente e Vice-presidente do CBHSF, no dia 4 de setembro, às 

11h30, no escritório do CBHSF em Maceió. 

 

- CONBASF/SE: Foram apresentadas duas demandas pelo Consórcio para apoio do CBHSF. O pedido feito de 

apoio ao “Curso de Capacitação da Agenda Ambiental” por meio de fornecimento de coffee break não foi 

aprovado pela DIREC. O coordenador Honey Gama informa que recebeu também o projeto completo para apoio 

à implantação de uma Central de Triagem de Resíduos Sólidos e Compostagem, de uma Unidade de 

Processamento de Materiais Recicláveis e de uma Unidade de Transbordo em Neópolis/SE. O Superintendente 

da CONBASF/SE, Mario Rosa realizou a apresentação da proposta de estrutura e funcionamento dessas 

unidades, além dos investimentos necessários e viabilidade econômica, esclarecendo os questionamentos dos 

membros. Após discussão, Anivaldo Miranda informou que irá fazer uma avaliação de como o CBHSF poderá 

apoiar a demanda, encaminhando o projeto para a Agência Peixe Vivo para realização da análise técnica e jurídica, 

sendo a decisão posteriormente informada aos representantes do Consórcio.  

 

- Cadastramento de usuários bacia dos rios Corrente e Grande/BA: Thiago informa que o TDR está sendo 

elaborado, que será contratado em 2 lotes, o qual será publicado dentro do prazo de 45 dias, estabelecido pela 

DIREC, explicando que será feito um levantamento de tecnologia remota para permitir dimensionar qual esforço 

será feito em campo para cadastramento.  

 

- Projeto Rodelas/BA - Tuxá: Thiago informa que logo que o projeto ficou pronto, foi enviado para Uilton Tuxa, 

que iria articular uma reunião entre a Agência, o CBHSF e o DSEI/BA. Como isso não foi feito, a Agência Peixe 

Vivo entrou em contato com o DSEI/BA, sendo verificado que o projeto já estava sendo contratado pelo 
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Ministério da Saúde. Diante disso, Julianeli solicita que Thiago apure toda a cronologia desses fatos para 

embasar uma resposta do CBHSF ao Uilton Tuxa, informando que, devido a isso, o Comitê não irá mais executar 

o projeto.  

 

A ajuda memória foi aprovada pela DIREC.  
 
4. Deliberação sobre os projetos apresentados no Edital de Chamamento Público nº 01/2018  

 
Thiago Campos apresenta todo o processo de recebimento e aprovação pelo CBHSF das demandas de projetos 

enviadas em atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 01/2018. Explica como foi feita a análise de 

priorização das propostas pela Agência Peixe Vivo e os resultados obtidos, além de recomendações da Agência 

Peixe Vivo. Foi debatida implantação, pelo CBHSF, dos viveiros de mudas solicitados nos projetos. Honey sugere 

que sejam mapeados os viveiros de mudas na região. Ednaldo Campos opina que sejam selecionados aqueles 

projetos que essas demandas serão atendidas. Julianeli destaca que a UNIVASF tem um grande viveiro de 

produção de mudas, possuindo o maior banco de sementes da América Latina, colocando a estrutura à 

disposição, sendo necessário, porém, um financiamento que possibilite funcionar da forma que se deseja. 

Thiago Campos também ressaltou que muitas propostas não especificaram atividades de mobilização social, 

porém os membros DIREC solicitaram que, mesmo nesses casos, o Termo de Referência inclua essas ações. 

Anivaldo Miranda opinou que o CBHSF não realiza divulgação suficiente de suas ações, ressaltando que a 

mobilização das empresas ainda deixa muito a desejar e levanta como uma das causas a admissão de descontos, 

apresentados pelas mesmas no momento da licitação, muito abaixo do preço mínimo estimado para execução 

do serviço. Honey Gama também destaca que no momento da execução alguns projetos são alterados pela falta 

de detalhamento das especificações apresentadas TDR. Thiago Campos explica que a empresa que vai executar 

os serviços realiza esse detalhamento em seu plano de trabalho, esclarecendo que esta opção foi adotada para 

agilizar a execução dos serviços. O assessor técnico lembra que para a execução da estrada do Povoado Resina, 

em Sergipe, foi feita uma contratação para elaboração do projeto executivo e outra para execução dos serviços, 

o que resultou em uma finalização com 2 meses de antecedência. Quanto aos problemas apresentados de 

comunicação, Maciel Oliveira destaca também a responsabilidade do CBHSF em auxiliar na articulação do 

processo de mobilização, destacando as audiências dos PMSB. A DIREC também debate a necessidade uma 

escolha mais criteriosa de membros que irão representar o CBHSF nos eventos, devendo ser selecionadas 

pessoas com o perfil adequado para cada tipo de reunião.  

A DIREC debateu a necessidade dos PMSB serem entregues apenas depois das eleições, para que o evento não 

seja utilizado politicamente. A Coordenadora da CCR Alto solicitou que a solenidade de entrega dos PMSB da 

região seja feita em Pirapora/MG, próxima da Reunião Pública de Enchentes no Rio São Francisco, que ocorrerá 

em outubro. Ficou definido que cada coordenador vai julgar o que será melhor para sua região e a Agência Peixe 

Vivo verificar que tipo de ajuste pode adotar em cada caso. Após discussões sobre as recomendações 

apresentadas pela Agência Peixe Vivo, ficou definido que em 2018 serão iniciados os procedimentos para licitação 

de 3 projetos por região, para execução no início de 2019. No ano de 2019, serão realizados os procedimentos 

para outros 3 por região. Foi aprovada também a realização de 4 grandes projetos, abrangendo mais de uma sub-

bacia sendo um por região, a serem definidos nas próximas reuniões (demanda induzida). Os coordenadores 

Julianeli e Ednaldo já indicaram os grandes projetos de suas regiões, sendo, respectivamente: Projeto de 

Disseminação de tecnologia hídrica para o semiárido, para o submédio, e execução das ações previstas no 
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diagnóstico da Lagoa de Itaparica, para o médio SF. Os coordenadores Silvia e Honey definirão posteriormente 

os grandes projetos para a região do alto e do baixo SF. Assim, foram estabelecidas as seguintes prioridades de 

projetos pela DIREC em cada região: 

 

 ALTO SÃO FRANCISCO 
 
Para execução em 2019 
 
CCR ALTO_008 - Ações de Revitalização e Proteção da Área de Proteção Especial (APE) Rio Manso, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Alto Rio São Francisco. 
 
CCR ALTO_011 - Projeto de recuperação e preservação hidroambiental da microbacia do Córrego Confusão II. 
 
CCR ALTO_021- Ações de Manejo e Conservação de Água e Solo na sub-bacia do Ribeirão Extrema Grande. 
ETAPA II. 
 
Para execução em 2019 e 2020  
 
CCR ALTO_001 - Projeto de recuperação hidroambiental do Córrego Pasto dos Bois. 
 
CCR ALTO_014 - Proteção hídrica para mudança da realidade socioambiental no Alto São Francisco. 
 
CCR ALTO_024 - Projeto de requalificação e diagnóstico ambiental para lagoa de dejetos e do córrego do Bagre 
no município de Felixlândia/MG. 
 

 MÉDIO SÃO FRANCISCO 
 
Para execução em 2019  
 
CCR MÉDIO_ 006 - Diretoria de Meio Ambiente de Mulungu do Morro em Ação. 
 
CCR MÉDIO_ 009 - Recomposição ambiental das margens do Rio Paramirim. 
 
CCR MÉDIO_ 015 - A Água que faz milagres - Projeto de diagnóstico e recuperação hidroambiental da nascente 
do Rio Milagres. 
 
Para execução em 2019 e 2020 
 
CCR MÉDIO_ 026 - Produzindo mudas para a recomposição da caatinga. 
 
CCR MÉDIO_ 034 - Aproveitamento energético de óleos e gorduras residuais (OGRs) como tecnologia social para 
promoção da sustentabilidade no território de Irecê. 
 
CCR MÉDIO_ 037 - Recuperação de Nascentes - Itaguaçu da Bahia. 
 
O Coordenador definiu como demanda induzida a execução das ações propostas no diagnóstico da Lagoa de 
Itaparica. 
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 SUBMEDIO SÃO FRANCISCO 

 
Para execução em 2019  
 
CCR SUBMEDIO _001 - Implantação das ações descritas no diagnóstico e plano de ações na bacia do Rio Salitre. 
 
CCR SUBMEDIO_010 - Projeto Verde Vida. 
 
CCR SUBMEDIO_019 - Revitalização e hidrologia social na Bacia do Alto Ipanema. 
 
Para execução em 2019 e 2020  
 
CCR SUBMEDIO_009 - Projeto de passagem molhada com aproveitamento de estrutura a ser recuperada para 
reservação, abastecimento e múltiplos usos para a comunidade de brejões, Distrito de Morro de Chapéu. 
 
CCR SUBMEDIO_013 - Projeto de Recomposição de Talude e Mata Ciliar Riacho do Pontal Lagoa Grande. 
 
CCR SUBMEDIO_017 - Recuperação ambiental das florestas de galeria no bioma caatinga do município de 
Floresta. 
 
O Coordenador definiu o projeto Disseminação de Tecnologia Hídrica para o Desenvolvimento do Semiárido de 

Pernambuco na Bacia do São Francisco (protocolo CCR SUBMEDIO_020) como demanda induzida. 

  
 BAIXO SÃO FRANCISCO 

 
Para execução em 2019 
 
CCR BAIXO_006 - Projeto Bosque Berçário Das Águas - Educação ambiental e reflorestamento com foco no 
extrativismo. 
 
CCR BAIXO_002 e 014 – serão contratados conjuntamente, com elaboração de apenas um Termo de Referência.  
 
- Proteção através de cercamento da mata do sagrado religioso ritual do Ouricuri. 
 
- Centro Irradiador da Sócio Biodiversidade da Aldeia Kariri Xocó. 
 
CCR BAIXO 010 - Cercamento Territorial & Recuperação Continuada de Áreas Degradadas, Matas Ciliares e 
Nascentes: Controle da depredação antrópica e manejo agroflorestal. 
 
Para execução em 2019 e 2020 
 
CCR BAIXO_003 - Construção de fossas agroecológicas (bacia de evapotranspiração- BET) para tratamento de 
efluentes sanitários em residências da zona rural de Penedo. 
 
CCR BAIXO_011 - Paulo Afonso em Verdes Lagos. 
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CCR BAIXO_013 - ECO ETE: Instalação permanente de viveiro florestal de espécies nativas em ETE convencional a 
partir do gerenciamento de subprodutos gerados em sistemas biológicos de tratamento de esgotos. 
 

A Agência Peixe Vivo vai enviar um comunicado, com justificativa, aos proponentes de projetos não 

contemplados. 

Por fim, foram feitos os ajustes e aprovada a RESOLUÇÃO DIREC/CBHSF Nº 65, de 29 de agosto de 2018, que 

Aprova os projetos de demanda espontânea, selecionados no Edital de Chamamento Público CBHSF Nº 01/2018, 

que serão contemplados com os recursos da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do rio São 

Francisco.  

5. Balanço das atividades previstas no Contrato da empresa de Comunicação (TANTO). Apresentação: Ana 
Cristina (APV)  

 
Ana Cristina explica dados contratuais, como período e produtos esperados e o que foi feito, solicitando que a 

DIREC relate as demandas do grupo. Anivaldo relata demora no atendimento de algumas demandas, que a 

empresa precisa dar mais foco ao jornalismo. Segundo ele, a página do site encontra-se desconfigurada, com 

problemas técnicos de encaminhamento das matérias para as redes sociais, devendo também deixar os dados 

do Plano de Bacia mais visível e fácil de obtenção do documento. A empresa deve melhorar a divulgação das 

ações do CBHSF na mídia, destacando também a necessidade uma inserção especialmente Salvador, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Destacaram a necessidade de uma maior antecipação do planejamento de 

ações da Campanha Nacional da Defesa do Velho Chico. Anivaldo Miranda sugere que tenha uma rubrica ou 

contratação específica para a Campanha. Pede para aumentar a quantidade de brindes do CBHSF e que os 

mesmos tenham saída mais controlada, devendo-se também manter uma reserva estratégica. Maciel Oliveira 

sugere que seja novamente planejada a realização do Media Trainning, porém Anivaldo destacou que seja de 

forma mais profissional do que foi planejado anteriormente. Anivaldo Miranda sugere que seja contratado um 

consultor para analisar e sugerir as estratégias de comunicação do CBHSF. Ednaldo Campos solicita que a 

população tenha mais destaque nas publicações do CBHSF. 

 
6. Apresentação da Resolução DIREC sobre contratação de segurança no Projeto Pankará  
 
Ana Cristina realiza a leitura da minuta de Resolução DIREC e, na sequência, Thiago Campos faz um relato de 

reuniões ocorridas com empresas de segurança, que fizeram a indicação do sistema mais adequado para as 

características do empreendimento, com equipamentos de vídeo em tempo real e alarmes com sensor de 

presença. O Assessor Técnico explica que os pontos críticos do sistema são a balsa, a casa de força e a estação 

de tratamento de água, onde estão equipamentos eletromecânicos, esclarecendo também que a empresa ficará 

30 dias treinando os responsáveis da aldeia. Anivaldo destaca que será feita uma reunião com os parceiros e a 

comunidade para discussão das responsabilidades. A minuta de Resolução foi aprovada pela DIREC. 

 

7. Definição sobre a participação dos CONSU (Conselhos Gestores) na composição da Câmara Consultiva Regional 

do Submédio SF  

 
Em relação ao CONSUs, foi determinado que será mantido o que foi definido anteriormente pela DIREC, por 

meio da Resolução DIREC/CBHSF Nº 059 de 15 de SETEMBRO de 2017. A CTIL irá avaliar a forma de inclusão dos 
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mesmos do Regimento Interno, conforme deliberado. Também foi discutida a participação de membros de 

Comitês de rios afluentes nas CCR, destacando-se a necessidade de uma melhor regulamentação sobre isso. 

Roberto Farias sugere que a DIREC envie sugestões e questionamentos para a CTIL avaliar e sugerir alterações no 

Regimento Interno. 

 
8. Análise e deliberação sobre Resolução DIREC que autoriza remanejamento de rubricas do PAP 2018-2020 

 

Ana Cristina informou que fará a proposta de remanejamento conforme os valores aprovados pela DIREC para 

apoio aos eventos e enviará minuta de deliberação para os membros para apreciação.  

 

9. Deliberação sobre a composição da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas (CTAS)  

 

Ana Cristina informa que enviou ofícios para todas as instituições titulares do CBHSF, tendo sido recebidas, até o 

momento, as seguintes indicações:  

DESO: 1 Geólogo  

COPASA: 1 Engenheiro de Minas 

ABES: 1 Engenheiro de Minas  

CHESF: 1 Geólogo 

CCR SUBMÉDIO SF: 3 indicações 

 

Informa que entre as indicações feitas pela UNIVASF, apenas Lourival enviou currículo. Ednaldo irá indicar um 

profissional da CPRM. Ana Cristina indagou então se já pode implantar a Câmara com as sete indicações 

recebidas, o que foi aprovado pela DIREC.  

 

10. Definição da participação do CBHSF no Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste (20 a 24/11- Maceió/AL)  

 

A DIREC definiu que o apoio do CBHSF ao Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste deverá ter como valor de 

patrocínio de, no máximo, de R$ 40.000,00 e solicitaram que seja negociada com a organização da SRHNE a 

inscrição dos membros dos comitês de rios afluentes que irão participar do Encontro de Comitês Afluentes do 

São Francisco, promovido pelo CBHSF dentro do evento.   

 

11. Definição da participação do CBHSF no Seminário da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS) e 

análise da proposta de realização do Encontro dos Comitês Afluentes dentro da programação do Simpósio.  

Ana Cristina apresenta o projeto da ABAS. A DIREC decidiu que seja adquirida a cota BRONZE, cujo valor de 

patrocínio é R$ 38.000.  

A proposta de realização do Encontro de Comitês Afluentes do São Francisco durante o Simpósio de Recursos 

Hídricos do Nordeste foi aprovada, sendo autorizada a participação de dois representantes de cada comitê. 

Também serão convidados representantes de comitês de outras regiões, a serem definidos posteriormente. O 

CBHSF irá custear a estadia dos membros dos comitês de rios afluentes apenas durante os dias do Encontro de 

Comitês Afluentes, ficando permitida a aquisição das passagens para quem quiser permanecer no SRHNE. O 

formato e programação do encontro serão definidos posteriormente.  
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12. Debate sobre Comissões de Visitas das Câmaras Consultivas Regionais (CCR), composição e rodízio, finalidades 

e balanço de sua atuação.  

 

A DIREC determinou que haja renovação de todas as Comissões de Acompanhamento de Projetos e que só 

poderão integrá-las membros titulares e suplentes eleitos do CBHSF.  

 

13. Encerramento  

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.  

 

 

 

Maceió/AL, 30 de agosto de 2018. 

 

Anivaldo Miranda 

Presidente do CBHSF 

Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 

 


