REUNIÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - DIREC/CBHSF
Local: SEMARH - MACEIÓ - AL
Data: 16 de abril de 2014
Horário: 9h00

1. Participantes:
Nome

AJUDA MEMÓRIA
Instituição
MEMBROS

1
2
3
4
5
6

Anivaldo Miranda Pinto
Presidente do CBHSF
José Maciel Nunes de Oliveira
Secretário do CBHSF
Márcio Tadeu Pedrosa
Coordenador CCR Alto SF
Cláudio Pereira da Silva
Coordenador CCR Médio SF
Manoel Uilton dos Santos
Coordenador CCR Submédio SF
Melchior Carlos do Nascimento
Coordenador CCR Baixo SF
CONVIDADOS

12

Ana Cristina da Silveira

13

Juliana Sheila de Araújo

14

Malu Follador

Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo
Coordenadora da AGB Peixe Vivo - Regional
Penedo/AL
CDLJ

15

Delane Barros

CDLJ

2. Tópicos apresentados:
1) Abertura
Abertura do presidente do CBHSF; contextualizando as divergências que o
CBHSF está tendo com a AGB Peixe Vivo, relacionadas ao atendimento ao
comitê; informa sobre a destinação dos recursos da cobrança pelo uso dos
recursos hídricos e sobre as reuniões na ANA para tratar do uso dos 7,5%
do custeio; explica sobre a dotação originária da CFURH destinada pela ANA
à AGB Peixe Vivo, ressalta que não houve um acompanhamento adequado
pelo comitê e que ocorreu um descontrole no uso desse recurso, que foi
finalizado no ano de 2013. Informa que reclamou com a agência que o
problema deveria ter sido compartilhado com o comitê, e explica que o
momento atual está voltado para resolução dessa situação. Para o
presidente, uma das saídas seria aumentar a capacidade de arrecadação,
identificando quem não está pagando ou aumentar o preço da água bruta, o
qual atualmente é insignificante. O Sr. Anivaldo Miranda informa que na
reunião com o presidente do conselho de administração da agência no dia
18 de março, pediu à AGB Peixe Vivo a elaboração de uma fundamentação
para solicitação à ANA de um novo aporte financeiro, reforça o pedido, pois
diz que ainda não recebeu nenhum retorno a esta demanda. O secretário
informa que conversou com o vice-presidente do CBHSF sobre a criação
uma comissão para discussão do assunto. Para o Sr. Cláudio Pereira, deve-se
fazer a implementação da cobrança nas bacias dos rios afluentes, pois são
grandes demandantes de água. O Sr. Anivaldo Miranda informa que foi
publicado um decreto incluindo o CBHSF no conselho gestor do Projeto de
Integração do Rio São Francisco e encerra dizendo que eram esses os
informes para conhecimento da diretoria e solicita a continuidade dos
demais itens da pauta.
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2) Aprovação da memória de reunião de 18 de março de 2014 e informes
A Sra. Ana Cristina faz a leitura da memória da reunião de 18/03/2014,
realizando os esclarecimentos necessários e efetuando as alterações
sugeridas. O coordenador Sr. Cláudio Pereira pede que seja incluída na
ajuda memória a definição da DIREC sobre a aprovação do projeto do
barco-escola. A Sra. Ana Cristina responde que este tema não havia sido
discutido, porém o presidente Anivaldo e o secretário Maciel ressaltam que
houve aprovação do projeto do barco-escola e solicitam providências pela
AGB Peixe Vivo. O secretário Maciel Oliveira pede a palavra e informa sobre
o Edital publicado para contratação de consultoria de profissional referente
à redução de vazão, relata que conversou com a profa. Yvonilde Medeiros,
da UFBA, e que a mesma informou que o edital não atenderia ao objetivo do
comitê e sugeriu que o edital fosse reformulado. O Sr. Maciel informa
também que a profa. Yvonilde convidou representantes do CBHSF para
participarem de uma banca de doutorado cujo tema é exatamente
relacionado à demanda do comitê, será dia 30 de abril no Rio de Janeiro, o
aluno trabalha na EPE - Empresa de Pesquisa Energética. O Sr. Anivaldo
Miranda sugere a suspensão imediata do edital e solicita que o Sr. Márcio
Pedrosa acompanhe essas alterações, sendo dado o prazo até 05 de maio. O
presidente registra sua insatisfação com o procedimento adotado pela
agência, informa que na reunião de 18 de março orientou que o Edital fosse
republicado com aumento do valor, pois não houve interessados. Informa
que o valor passou de 91 mil reais para 100 mil reais, o que considerou
irrisório, diz também que antes da republicação do Edital não recebeu
nenhum contato por parte da agência para esclarecimentos em relação aos
critérios técnicos adotados. A Sra. Ana Cristina informa que as propostas
serão abertas no dia 22 de abril. Após as discussões, fica determinado que
a DIREC aguardará a abertura dos envelopes marcada para o dia 22 de abril
para posterior posicionamento. O Sr. Márcio Pedrosa informa que irá
marcar uma reunião com o especialista Sérgio Menin, para que o mesmo
efetue sugestões, e convidará o Sr. Alberto Simon para acompanhar. O Sr.
Anivaldo Miranda informa que a ONG Canoa de Tolda enviou um ofício
sugerindo a abertura de processo de conflito e o presidente solicita que a
resposta seja elaborada pela assessoria jurídica da AGB Peixe Vivo e,
posteriormente, submetida à CTIL. Assim, a DIREC resolve acolher a
demanda apresentada, e informa que será encaminhada à CTIL para debate
dos procedimentos a serem adotados. O Sr. Cláudio Pereira com a palavra,
solicita urgência na contratação de estudo sobre a contaminação da Lagoa
das Piranhas e cobra retorno da AGB Peixe Vivo. Fica resolvido que o
secretário irá encaminhar um ofício solicitando providências imediatas para
publicação de contratação de consultoria para estudos sobre a
contaminação das águas da Lagoa das Piranhas. Referente à campanha de
Defesa do Velho Chico, a Sra. Ana Cristina realiza informes sobre a
estratégia da campanha e informa que o Edital para contratação de empresa
para execução da campanha foi publicado dia 15 de abril, tendo a abertura
dos envelopes contendo a propostas, prevista para dia 15 de maio. Os
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membros da DIREC alertam que se estes prazos forem cumpridos, ou seja,
dia 15 de maio, não haverá tempo hábil para produção e distribuição dos
materiais da campanha. O presidente afirma que houve demora excessiva
nesta contratação pela AGB Peixe Vivo, pois a campanha foi definida na
última plenária do CBHSF, em dezembro de 2013 e determina que o edital
seja cancelado e seja apresentada pela AGB Peixe Vivo solução para este
problema. A Sra. Ana Cristina informa que antes da reunião da DIREC
conversou com a diretora geral Célia Fróes e que a solução será
apresentada. O Sr. Anivaldo Miranda reitera a reclamação sobre a ausência
de cobertura jornalística nas inaugurações de projetos, a necessidade de
melhoria das fotografias fitas pela CDLJ e, principalmente, a falta de atenção
à mídia externa. Solicita também a elaboração de publicações em inglês. A
Sra. Malu Follador disse que não recebeu o convite para a inauguração da
obra em Feira Grande e que a fotografia feita em celulares de boa qualidade
atualmente são utilizadas pela imprensa profissional, já que a qualidade das
imagens nesses equipamentos são melhores ou iguais a algumas máquinas
profissionais. A Sra. Juliana Araújo esclarece a todos que no dia 27 de
março, o convite para entrega do projeto em Feira Grande/AL foi
encaminhado tanto para a Diretoria da AGB Peixe Vivo, como para a CDLJ.
3) Definição da programação da plenária do CBHSF em Belo Horizonte
O Sr. Márcio Pedrosa explica os procedimentos que estão sendo adotados
para organização do evento, informa sobre a reunião ocorrida no CREA/MG
que participou junto com Ana Cristina da AGB Peixe Vivo e assessoras da
presidência do CREA. Informa sobre o apoio que será oferecido pelo CREA,
citando o cerimonial, recepcionistas, assessoria de imprensa, auditório com
todos os equipamentos, além de lanche e coquetel de confraternização.
Informa também que diversas autoridades do estado de Minas Gerais já
foram formalmente convidadas. Fica definido que o tema da plenária é o
mesmo da Campanha do Dia Nacional de Defesa do Velho Chico: EU VIRO
CARRANCA PARA DEFENDER O VELHO CHICO. Após debates, foram
definidos os itens da pauta e também o tema da palestra magna, que será
proferida por Gilson Queiroz, ex-presidente da Funasa, sobre os desafios
para implantação do PLANSAB - Plano Nacional de Saneamento Básico.
Ficou decidido que o secretário irá enviar ofício solicitando audiência com
o novo presidente da FUNASA.
4) Apresentação da proposta da CTPPP para realização de Encontro
Técnico sobre “Desenvolvimento de Métrica Social”. Em anexo a ata da
reunião da CTPPP e ficha do GT Desenvolvimento de métrica social
A Sra. Ana Cristina apresenta a demanda da CTPPP sobre a realização de
Seminário para desenvolvimento de métrica social para os projetos
executados pelo CBHSF e faz uma leitura da ficha do GT. Na sequência, o Sr.
Melchior Carlos, como membro da CTPPP, contextualiza a necessidade do
encontro, explicando que se trata de um seminário para avaliar as
diferentes metodologias que estão sendo aplicadas no Brasil e verificar
quais as métricas sociais se ajustariam melhor às necessidades do CBHSF.
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Sugere que seja realizado no dia 20 de maio para otimizar custos, pois
vários representantes do comitê estarão em Belo Horizonte para
participarem da plenária. Informa ainda que o objetivo é municiar a CTPPP
de informações. Na sequência os membros da DIREC se manifestaram
favoráveis à proposta, porém consideram inviável a realização nessa data,
pois demandará uma semana de viagem dos membros, e consequente
afastamento das obrigações profissionais individuais por período tão longo.
O Sr. Cláudio lembra que as férias oficiais serão de 12 de junho a 13 de
julho, podendo o encontro ser realizado na segunda quinzena de julho. O Sr.
Melchior propõe o dia 22 de julho, sendo a data previamente acordada por
todos. O secretário irá comunicar formalmente esta decisão à CTPPP.
5) Informações sobre as ações das CCR relacionadas à Campanha em
Defesa do Velho Chico: “Eu viro carranca pra defender o Velho Chico”
O Sr. Melchior Carlos sugere que a publicação do relatório da expedição do
Baixo seja um produto a ser distribuído no dia da campanha. O Sr. Anivaldo
Miranda sugere a impressão de 200 exemplares. Para ele, impressos são
interessantes para entregar para autoridades. A distribuição aos membros
deve ser em CDs. Fica determinado à AGB Peixe Vivo que faça a cotação de
200 e de 250 cópias para impressão, pois a diferença no valor pode ser
mínima. O Sr. Manoel Uilton apresentou as atividades que está realizando
na CCR Submédio para viabilizar o evento do dia 3 de junho. Informa que no
dia 29 de abril a comissão organizadora irá se reunir para definir as ações
para a Campanha. O Sr. Maciel Oliveira informa que na próxima semana irá
reunir com Federação de Pescadores do Estado de Alagoas e que a
prefeitura de Penedo pode colocar outdoor na cidade. Fica definido que
todas as ações em Penedo deverão ser realizadas conjuntamente no ginásio
do SESI. O Sr. Cláudio Pereira informa que em todas as reuniões feitas pela
CCR Médio São Francisco foram discutidas ações para a campanha. Informa
que no dia 30 de abril haverá um evento que terá show, caminhada das
comunidades tradicionais, havendo outras instituições que manifestaram
interesse em ajudar, as quais solicitam camisetas e um canal para divulgar
as atividades que eles irão realizar. A Sra. Malu Follador informa que isso já
pode ser feito via facebook. O coordenador informa que haverá o
lançamento da campanha em Bom Jesus da Lapa e solicita à Sra. Ana
Cristina uma apresentação de slides que mostre os impactos no rio.
Pergunta ao secretário sobre a possibilidade de viabilizar seu deslocamento
para realizar essa mobilização, pois, além do trabalho do lançamento da
campanha, as comunidades distantes querem participar e saber
informações. Para o secretário, pode ocorrer desde que haja um
planejamento e envio antecipado da solicitação, e destaca a necessidade
dessa antecipação também nas convocatórias das reuniões das CCR, o que
não tem sido feito. O Sr. Manoel Uilton informa que há uma dificuldade de
comunicação com a Sra. Zuleide, justificando o atraso no envio das
convocatórias, e adianta que a reunião da CCR será no dia 8 de maio em
Águas Belas (PE). Por fim, o Sr. Anivaldo Miranda solicita que no dia
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campanha, seja programada entrevista em todas as cidades possíveis,
especialmente em capitais.
6) Debate do PAP 2013/2015: sugestões para remanejamento de valores
de rubricas
A Sra. Ana Cristina apresenta o Plano de Aplicação Plurianual (PAP 20132015), com os valores já consolidados por rubrica, contendo os três
remanejamentos aprovados pela DIREC via Resolução. Apresenta cada
rubrica, com o valor planejado para 2014, o valor executado e o saldo
remanescente. Informa que existem remanejamentos a serem realizados e
exemplifica com a rubrica do Plano de Comunicação que deverá ser
acrescida, após a renovação do contrato com a empresa CDLJ, além de
outras que deverão ser remanejadas. Reforça a necessidade de reunião da
DIREC específica para tratar deste tema e solicita que já analisem os
documentos apresentados para propostas e sugestões. Apresenta as
despesas das DIREC no 1º trimestre de 2014, e também o relatório
gerencial das demonstrações financeiras, detalhando os 7,5% de custeio e
os 92,5% de investimento, período de 1º de janeiro a 31 de março de 2014,
explicando os valores apresentados. O presidente Anivaldo Miranda destaca
que apesar de terem cerca de 63 milhões de reais em caixa, a agência não
tem recursos financeiros suficientes para seu custeio, que esta situação
deve ser resolvida e o comitê irá colaborar.
7) Assuntos Gerais
O presidente solicita informações de como está a formação de comissão de
visitas aos projetos pelas CCR. O Sr. Manoel Uilton informa que tentou três
vezes formar essa comissão, sem sucesso, e informa que alguns membros
dificilmente participam das reuniões. O secretário solicita que esses sejam
notificados. Sobre o II encontro de comitês afluentes, a Sra. Ana Cristina
solicita aos presentes que definam a programação e os encaminhamentos a
serem trabalhados no evento. O Sr. Anivaldo Miranda sugere um
profissional que fale sobre a mudança de clima e seus impactos na bacia, e
que o Sr. Márcio Pedrosa providencie esta indicação. Para o Sr. Melchior, o
palestrante também deve fazer uma ligação entre essas alterações com as
atividades produtivas. O Sr. Anivaldo Miranda sugere que se insira o tema
de informações sobre o ENCOB. O Sr. Cláudio Pereira sugere o debate sobre
ações conjuntas para fortalecimento dos comitês afluentes. O secretário
destaca que o CBHSF já está apoiando os comitês afluentes, devendo ficar
bem definido quais são responsabilidades do CBHSF e quais são as
responsabilidades dos órgãos gestores. Para o Sr. Anivaldo Miranda, o
CBHSF pode apoiar em ações bem fundamentadas, mas destacando que não
deve substituir as obrigações dos órgãos gestores. As sugestões foram
consolidadas e foi aprovada a programação do encontro do dia 21 de maio
em Belo Horizonte. Não havendo mais assuntos a tratar, o presidente
encerra a reunião as 19h30. Maceió/AL, 16 de abril de 2014.
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