
 
 

MEMÓRIA DE REUNIÃO - GACG (Gestão 2016/2020) 
 
Data: 12 de setembro de 2017 

Horário: 9:30h às 20:30h 

Local: Maceió Atlantic Suites Maceió/AL 
 
Participantes: 
 

 NOME INSTITUIÇÃO 

   
1 Almacks Luis Silva CCR Submédio SF 

   

2 Luiz Alberto Rodrigues Dourado DIREX    
3 Anselmo Caires CCR Médio SF    
4 Willian Dornas CCR Alto SF 

5 Luiz Roberto Porto Farias CCR Baixo SF 

6 Anivaldo de Miranda Pinto Presidente do CBHSF 

7 Ana Cristina da Silveira Agência Peixe Vivo 

9 Manoel Vieira de Araujo Junior Agência Peixe Vivo 

9 Juliana Sheila de Araujo Agência Peixe Vivo 

 

Abertura e desenvolvimento da reunião: 
 
O coordenador do GACG, Sr. Luiz Dourado, iniciou a reunião às 09h:20 e deu alguns 

informes sobre o Contrato de Gestão. O Sr. Roberto Farias destacou o importante resultado 

obtido pelo CBHSF na reunião da CTIL/CNRH ocorrida em Brasília. O Sr. Anselmo Caires 

falou sobre o Fórum Baiano de Comitês, do qual é o novo Coordenador, e falou também sobre 

o CBH PASO, agradecendo ao CBHSF pela admissibilidade do Conflito instaurado. Após 

mais discussões, o Sr. Luiz Dourado falou sobre as contribuições dos membros da DIREC 

para a minuta do Contrato de Gestão, destacando a necessidade de envio de relatório mensal 

das planilhas do PAP. O Sr. Roberto Farias questionou se isso deve constar na Deliberação nº 

61 ou em um item do Contrato de Gestão? Após discussões, ficou definido que a necessidade 

de envio do relatório, com periodicidade mensal, deve constar na Deliberação. O Sr. Roberto 

Farias disse que as alterações no Contrato de Gestão devem ser pontuais e importantes e que o 

Contrato de Gestão deve ser alterado apenas quando, de fato, for necessário. Em seguida, a 

Sra. Ana Cristina deu informes sobre o projeto com os drones para início do processo de 

recadastramento. O Sr. Roberto Farias sugeriu recomendar a Agência Peixe Vivo que atenda o 

que foi demandado nas Resoluções DIREC nº 46/2016, nº 56/2017 e nº 57/2017, e nos Ofícios 

nº 43/2017/P, de 22 de junho de 2017 e nº 44/2017/P, de 23 de junho de 2017, dada a 

importância destas solicitações para o andamento dos trabalhos do CBHSF. O Sr. Roberto 

Farias falou também da importância de uma atualização da Deliberação CBHSF nº 61/2011 e 

do papel do GACG na cobrança que deve ser feita a Agência Peixe Vivo sobre o andamento 

dos trabalhos. O Sr. Willian Dornas sugeriu que haja uma integração entre sistemas de 



informações com os órgãos gestores ambientais. Os Srs. Almacks Silva e Roberto Farias 

sugeriram que a necessidade de aquisição de equipamentos não conste no corpo do Contrato 

de Gestão. Após discussões, foi definido que serão feitas algumas recomendações a Agência 

Peixe Vivo. Essas recomendações serão finalizadas ainda nessa reunião e encaminhadas a 

DIREC. O Sr. Luiz Dourado falou sobre o cumprimento do Art. 2º, inciso 7 da lei 

10.881/2004, que trata da forma de relacionamento da Agência Delegatária com o CBHSF. 

Após mais discussões, foram realizadas as alterações na minuta do 6º Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão e foi redigida minuta das recomendações que serão enviadas a Agência 

Peixe Vivo. Os membros do GACG também discutiram sobre o dimensionamento da equipe 

de funcionários da Agência Peixe Vivo para atendimento às demandas do CBHSF e 

cumprimento do Plano de Cargos e Salários e do Planejamento Sistêmico Estratégico de 2015. 

Após mais discussões sobre o Termo Aditivo, também foi realizada uma análise da 

Deliberação CBHSF nº 61/2011, onde os membros do GACG deram suas contribuições para a 

atualização e aprimoramento da Deliberação. Após outros debates, o Sr. Luiz Dourado 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 20:30.                                                  

 

 

 

 

 

 
Maceió/AL, 12 de setembro de 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Luiz Alberto Rodrigues Dourado  
Coordenador do GACG/CBHSF 

 
 
 
 
 


