REUNIÃO DIRETORIA COLEGIADA CBHSF
SECRETARIA DE RECURSOS HÍRICOS E AMBIENTE URBANO - SRHU/MMA
BRASÍLIA/DF, 11 DE FEVEREIRO DE 2015

AJUDA MEMÓRIA
1. Participantes:

1

Nome
Anivaldo de Miranda Pinto

Instituição
Presidente do CBHSF

2

José Maciel Nunes de Oliveira

Secretário do CBHSF

3

Wilson José da Silva

Representando a CCR Alto

4

Cláudio Pereira da Silva

Coordenador CCR Médio

5

Manoel Uilton dos Santos

Coordenador CCR Submédio

6

Melchior Carlos do Nascimento

Coordenador CCR Baixo

7

Ana Cristina da Silveira

Diretora de Integração da AGB Peixe Vivo

8

Delane Barros

9

Luiz Alberto Rodrigues Dourado

CDLJ Comunicação
GA/CBHSF - Convidado DIREC

10 Almacks Luis Silva

GA/CBHSF - Convidado DIREC

11 Emiliano Santiago

NEMUS

12 Marcel Scarton

NEMUS

2. Desenvolvimento:
1.

Abertura
A reunião foi aberta as 9h00 pelo presidente do CBHSF, Sr. Anivaldo Miranda.

2.

Informes sobre a pauta
O secretário José Maciel apresentou os itens de pauta e explicou que os temas mais importantes da reunião
serão a aprovação do Plano de Trabalho apresentado pela empresa NEMUS e a definição do calendário para as
consultas públicas e oficinas setoriais. Informa que o Plano de Trabalho será submetido à aprovação da DIREC
porque o Grupo de Acompanhamento Técnico - GAT, ainda não foi formado, dependendo ainda da indicação
dos representantes dos órgãos gestores.

3.

Aprovação da memória da reunião DIREC realizada em Maceió/AL, nos dias 09 e 10 de outubro de 2014
A memória da reunião foi aprovada por unanimidade.

4.

Deliberação sobre o Plano de Trabalho para atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do rio São Francisco: NEMUS
O Sr. Emiliano Santiago, representante da NEMUS, apresentou o Plano de Trabalho elaborado pela empresa,
contendo as diretrizes metodológicas, o detalhamento das atividades, das subatividades e os produtos previstos
para serem entregues na Etapa 1, Etapa 2 e Etapa 3. Informou que o Plano de Trabalho foi entregue à AGB
Peixe Vivo no mês de janeiro, conforme previsto no TDR.
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Ana Cristina, representante da AGB Peixe Vivo, informou à DIREC que o produto apresentado já havia sido
avaliado pela Diretoria Técnica da entidade delegatária, com recomendações de adequações e ajustes, que
foram incorporados à versão apresentada. A DIREC, após os esclarecimentos, considerou aprovado o Plano de
Trabalho. Ana Cristina informa que o produto será também apresentado para avaliação do GAT na primeira
reunião do Grupo.

5.

Apresentação do calendário das consultas públicas e das reuniões setoriais relativos à Etapa 2 da atualização
do Plano de Recursos Hídricos e definição da forma de acompanhamento destas atividades pelas CCRs
O calendário foi discutido por todos e após debates foram aprovadas as seguintes alterações:


A Consulta Pública do S. Médio passou de Petrolina para Juazeiro;



A Oficina Setorial de Saneamento do Baixo passou de Poço Redondo para Canindé do São Francisco;



A Oficina Setorial de Comunidades Tradicionais do Submédio passou de Rodelas para Petrolândia;



A Oficina Setorial de Agricultura do Alto passou de Pompéu para Patos de Minas;



A Oficina Setorial conjunta sobre Agricultura e Comunidades Tradicionais, que seria realizada em Porto
Real Colégio, em um único dia, foi segregada e será realizada em duas oportunidades, ambas no mesmo
local.

Foi definido pela DIREC que para divulgar as consultas públicas e oficinas setoriais, as Câmaras Consultivas
Regionais iriam adiantar as reuniões previstas para o mês de março, realizando todas as reuniões na última
semana de fevereiro. Desta forma, todos os membros das CCRs seriam informados sobre o andamento dos
trabalhos e sobre o cronograma de atividades.

6.

Deliberação sobre proposta de remanejamento das rubricas do PAP
A minuta da Resolução DIREC que aprova o remanejamento financeiro das rubricas do PAP, foi apresentada
pelo secretário do CBHSF, Sr. José Maciel, que esclareceu que as alterações solicitadas foram realizadas
somente para aportar recursos para a contratação da Campanha do Dia de Defesa do SF. Após esclarecimentos,
a minuta de Resolução DIREC foi aprovada.

7.

Apresentação sobre a mudança do Contrato de Gestão
Os membros do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão (GA/CBHSF), Sr. Luiz Dourado e Sr.
Almacks Silva, relataram a reunião ocorrida entre os membros do GA e a Comissão de Avaliação da Agência
Nacional de Águas, ocorrida em Brasília/DF no dia 10/02/2015. Relataram também sobre a reunião do
GA/CBHSF onde os principais pontos a serem ajustados para o novo Contrato de Gestão foram debatidos.
Oportunamente, um Relatório contendo as sugestões do GA/CBHSF será encaminhado para análise da DIREC.

8.

Informe sobre os Relatórios de Gestão 2014, apresentados à ANA em cumprimento ao Contrato de Gestão nº
014/ANA/2010
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Ana Cristina informa sobre os Relatórios de Gestão enviados à ANA no mês de janeiro, em cumprimento às
metas estabelecidas no Contrato de Gestão. Ressalta que as metas foram completamente atingidas para a
maioria dos Indicadores e parcialmente para dois deles. Finaliza informando que cópias físicas dos relatórios
de Gestão foram encaminhadas a todos os membros da DIREC.

9.

Assuntos gerais
Os membros da DIREC solicitaram o envio de planilhas financeiras trimestrais para melhor acompanhamento
dos gastos por rubrica.
O secretário José Maciel informa sobre a realização do 7º Fórum Mundial da Água previsto para ocorrer na
Coréia do Sul, entre os dias 12 a 17 de abril de 2015. Apresenta seu interesse em participar e informa que havia
conversado com o presidente Anivaldo sobre a importância da participação do CBHSF neste evento. O
presidente Anivaldo ficou de confirmar sua participação. Após debates, foi decidido que os representantes do
CBHSF neste evento seriam o Presidente e o Secretário do CBHSF, caso o presidente não possa se fazer
presente, o coordenador da CCR Médio SF, Sr. Cláudio Pereira, irá participar, o que foi acatado por todos.

10. Encerramento
Após a discussão de todos os itens de pauta a reunião foi encerrada pelo Presidente Anivaldo as 18h30.
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