MEMÓRIA DE REUNIÃO - DIREC
1. Data: 18/03/2014
2. Local: AGB Peixe Vivo - Rua dos Carijós, nº 166, 5º andar - Centro - BH/MG
3. Horário: 15 horas
4. Participantes:
Nome
1

Anivaldo de Miranda Pinto

2
3
4
5

Wagner Soares Costa
José Maciel Nunes Oliveira
Márcio Tadeu Pedrosa

6
7
8
9
10
11
12

Antônio Avânio Feitosa
Célia Maria Brandão Fróes
Ana Cristina da Silveira
Alberto Simon
Rúbia Mansur
Malu Follador
Silvia Freedman

Cláudio Pereira da Silva

Instituição
Presidente CBHSF / FDA - Fórum de Defesa
Ambiental
Vice Presidente CBHSF / FIEMG
Secretario CBHSF / FEPEAL
Coordenador CCR Alto / ABES
Coordenador CCR Médio / Comunidade Lagoa
das Piranhas
Coordenador Baixo / Pref. de Belo Monte
AGB Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
AGB Peixe Vivo
CDLJ Publicidade
Secretária CCR Alto

Discussões, Decisões e Encaminhamentos:
 Aprovada a Memória da reunião do dia 23 e 24 de janeiro de 2014.
 Encaminhamento: CCRs devem encaminhar as demandas de pauta para a
próxima Plenária do CBHSF.
 Encaminhamento: Convocação da CTOC e CTAI o mais breve possível.
 Informe: Decreto Presidencial nº 8.207 ratificou o novo papel da CODEVASF
como a operadora oficial do sistema de gestão do Projeto de Integração do Rio
São Francisco (PISF) e que o CBHSF terá vaga no Conselho Gestor que vai gerir o
PISF. Importante a participação do comitê para acompanhar o assunto de
perto. Decisão da DIREC: Aprovação da participação do CBHSF no conselho
tendo Anivaldo Miranda e Wagner costa como representantes. Levar como
informação aos membros em Plenária.
 O Sr. Wagner Soares informa que conversou com Victor Sucupira, servidor da
ANA, para recompor a rede dos contatos dos representantes dos órgãos que
assinaram a Carta de Petrolina. Fazer o levantamento do que foi realizado e do
que não foi, com justificativas. Acha importante recompor o software. Informa
também que está sendo elaborado um documentos de no máximo 5 páginas
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para encaminhar aos políticos descrevendo os objetivos dos comitês,
interesses, resultados, dentre outras questões.
O Sr. Anivaldo Miranda solicita que seja pleiteado via CBHSF ou Fórum Nacional
dos Comitês, a participação no Comitê Gestor da questão das Hidrelétricas.
Encaminhamento sobre o e-mail do Sr. Apolo Heringer: endereçar um ofício ao
mesmo para informá-lo que as sugestões de pauta devem ser discutidas na CCR
Alto SF.
Encaminhamento a CDLJ: Divulgação do Google Grupo, que deve ter um
moderador e de abrangência interna, apenas para os membros do comitê.
Apresentação da proposta de remanejamento de rubricas. Explicação da
necessidade do mesmo, que é principalmente referente aos recursos dos
projetos hidroambientais. O Sr. Wagner Soares questiona sobre o porquê da
não utilização das rubricas que estão sendo remanejadas. Alberto Simon
explica que em um orçamento existe o valor fictício e real. O CBHSF priorizou os
Planos de Saneamento e Projetos Hidroambientais. O Sr. Cláudio Pereira diz
que cabe as CCRs indicar propostas para executar as linhas das rubricas que
foram aprovadas, devem trabalhar a luz do PAP. O Sr. Avânio Feitosa diz que o
CBHSF deve utilizar esses recursos (contrapartidas) em parcerias com o
governo federal e municípios - Carta de Petrolina. O Sr. Wagner Soares propõe
que o próximo PAP seja trabalhando em oficinas dentro das CCRs.
Encaminhamento: Na próxima reunião da DIREC separar um dia para discutir
cada rubrica do PAP. Revisão do 1º ano do PAP.
Aprovada por unanimidade a Resolução DIREC que aprova a ida do presidente
do CBHSF a evento internacional (Vietnã).
Autorizado por unanimidade a publicação do TDR de atualização do Plano
Decenal do rio São Francisco. Alberto Simon explica que no PAP foi previsto 4
(quatro) milhões para esta atualização, porém, após fazer uma cotação de
mercado, o valor médio foi em torno de 8 milhões e 800 mil reais. A
modalidade indicada será técnica e preço, sendo, 60% técnica e 40% preço. Diz
que é interessante convidar alguém do Comitê para participar da Comissão de
Avalição Técnica. A divulgação será nacional e internacional.
O Sr. Alberto Simon explica que houve a desclassificação do profissional que se
candidatou a vaga discriminada no edital do profissional para avaliar a questão
da redução de vazões. Informa que será colocado novamente em licitação.
Anivaldo Miranda sugere que seja aumentado o valor oferecido. Autorizado a
republicação do edital com o aumento de preço e um prazo maior para
apresentação das propostas.
Esclarecimentos sobre os projetos do Médio São Francisco: Alberto Simon
explica que houve uma reunião entre o Sr. Cláudio Pereira, Localmaq, Gama
Engenharia e AGB Peixe Vivo no dia 10/03/2014, e os encaminhamentos da
reunião devem ser referendados pela DIREC. Informa que a Gama irá fazer um
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relatório com o que foi e o que não foi feito. Será encerrado o contrato antes
do prazo, após a construção das cercas, pois não pode alterar o escopo do
contrato. Será elaborado outro projeto para atender a demanda da sociedade.
Referendado pela DIREC. Após o projeto elaborado será colocado em
aprovação o valor do investimento. Não haverá prejuízo a nenhum outro
projeto para atender este.
O Sr. Cláudio Pereira fala sobre a contaminação na região da Lagoa das
Piranhas, Anivaldo Miranda esclarece que o primeiro passo é procurar o
promotor público, segundo, buscar os órgãos ambientais (INEMA, ANA,
IBAMA). O CBHSF poderá dar apoio “moral”. Solicita que o Sr. Cláudio Pereira
elabore um texto/oficio que o presidente do CBHSF irá assinar e encaminhar
para os órgãos competentes.
Apresentação da Campanha Nacional em Defesa do Velho Chico, a Sra. Malu
Follador mostra os orçamentos e produtos a serem contratados.
Encaminhamento: que no mês de abril as CCRs montem uma agenda
(programação) das atividades a serem relacionadas a Campanha; que cada CCR
tenha um evento de ponta. Solicita o aumento do número dos kits (camisa,
bonés, etc.) para as CCRs. Houve a entrega para cada membro da DIREC de um
pen drive com a arte a ser produzida para a campanha. Reforça a busca de
parceiros. Compromisso da elaboração do TDR até o dia 25/03/2014 para dar
publicidade até 26/03/2014.
O Sr. Anivaldo Miranda solicita que seja encaminhado ao coordenador do
Submédio, Sr. Manoel Uilton, um lembrete sobre a importância da dedicação
ao CBHSF e as reuniões da DIREC.
Informe sobre a reunião da CTCOB do Conselho Nacional de Recursos Hídricos CNRH. Encaminhamento: enviar um representante do CBHSF para estar
presente na reunião.
Informe sobre a audiência pública da ANA sobre Resoluções relacionadas às
agências delegatárias.
Não houve a discussão da programação da próxima plenária.
Após todos os assuntos serem tratados, o presidente do CBHSF encerrou a
reunião as 20h00.
MEMÓRIA DE REUNIÃO APROVADA EM 16 DE ABRIL DE 2014.
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