DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
DIREC/CBHSF
Hotel Golden Tulip
Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2018
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Participantes:

1

Nome
Anivaldo de Miranda Pinto

Presidente do CBHSF

Instituição

2

Maciel Oliveira

Vice Presidente do CBHSF

3

Lessandro Gabriel da Costa

Secretário do CBHSF

4

Rosa Cecília Lima Santos

Secretária CCR Baixo SF

5

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da CCR Médio SF

6

Julianeli Lima

Coordenador da CCR Submédio SF

7

Roberto Farias

Coordenador da CTIL/CBHSF

8

Melchior Nascimento

CREA/AL

9

Ana Cristina da Silveira

Agência Peixe Vivo

10

Alberto Simon Schvartzman

Agência Peixe Vivo

11

Manoel Vieira de Araújo Junior

Agência Peixe Vivo

12

Paulo Vilela

Tanto Expresso

13

Mariana Martins

Tanto Expresso

14

Natália Nogueira

Tanto Expresso

15

Andréia Vitório

Tanto Expresso
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O Sr. Anivaldo Miranda deu as boas vindas a todos e em seguida deu informes sobre alguns assuntos, dentre

7

eles o sobre o 8º Fórum Mundial da Água e sobre a reunião da CTCOB que aprovou a atualização da

8

metodologia de cobrança do CBHSF. Chamou a atenção de todos para que haja uma forte mobilização em

9

torno da reunião do Plenário do CNRH que ocorrerá no dia 08 de março e pautará a nova metodologia de

10

cobrança do CBHSF. Ainda sobre o assunto, solicitou que seja enviada a composição dos integrantes do

11

CNRH para todos os membros da DIREC. O Sr. Anivaldo Miranda informou também a respeito de uma

12

agenda com representantes do IBAMA para tratar da conversão de multas para a bacia do São Francisco. O

13

Sr. Julianeli Lima falou sobre o recebimento de um ofício da CODEVASF solicitando informações sobre os

14

projetos que estão em andamento no Submédio SF e o Sr. Maciel Oliveira informou que recebeu uma ligação

15

da Sra. Kênia Mercelino, ex-presidente da CODEVASF, solicitando a retomada das conversas sobre futuras

16

parcerias entre o CBHSF e a CODEVASF. Após mais algumas discussões, a ajuda-memória da reunião

17

anterior foi aprovada sem alterações. Em seguida, a Sra. Ana Cristina da Silveira deu alguns informes sobre

18

o 8º Fórum Mundial da Água e logo depois se iniciou uma discussão sobre o assunto. Posteriormente, houve

19

uma discussão sobre a indicação dos representantes do CBHSF no evento: 7 membros da DIREC, 6

20

indicados pela Presidência (Sra. Ana Catarina Lopes, Sr. Johann Gnadlinger, Sr. Roberto Farias, Sr.

21

Melchior Nascimento, Sr. Almacks Silva e Sr. George Gurgel); 2 indicados de cada CCR (à
1
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22

confirmar); 5 funcionários da Agência Peixe Vivo, 2 representantes de Comunidades e Povos

23

Tradicionais (confirmar) e 2 convidados (músicos), totalizando 30 pessoas. Foi acordado que os

24

indicados das CCRs seriam definidos até o dia 16 de fevereiro. Posteriormente, o Sr. Melchior

25

Nascimento deu informes sobre o andamento dos trabalhos relacionados ao II SBHSF. Foi sugerida a

26

colocação de outdoors em locais estratégicos. A Sra. Rosa Cecília concordou e solicitou empenho na

27

divulgação do evento. A DIREC, após debates, aprovou a colocação dos outdoors. Depois disso, o Sr.

28

Julianeli Lima solicitou que as reuniões da DIREC sejam itinerantes. Sobre isso, o Sr. Anivaldo disse que

29

não seria possível definir locais com antecipação e que isso dependeria das datas e possibilidades que se

30

apresentem. Logo após, foi iniciada uma discussão sobre o calendário de eventos do CBSHF e a Sra. Ana

31

Cristina deu informes sobre o assunto. O Sr. Ednaldo Campos sugeriu que os eventos da Campanha em

32

defesa do Velho Chico, de 03 de junho, fossem concentrados em Aracaju. O Sr. Lessandro Costa não

33

concordou e disse que a campanha deveria ser descentralizada. Após mais discussões, ficou definido que a

34

campanha se realizaria nas quatro regiões fisiográficas da bacia. Ficou acordado que os Coordenadores

35

encaminhariam suas demandas à Agência Peixe Vivo até o dia 01 de março. Após mais discussões, foi

36

iniciada uma apresentação, pela equipe da Tanto Expresso, sobre o balanço da execução do contrato de

37

comunicação com o CBHSF. Após uma rodada de debates e contibuições, foi discutida e aprovada por

38

unanimidade a renovação do contrato da empresa. Além da renovação contratual, o Sr. Anivaldo solicitou

39

que o contrato seja incrementado em algumas ações e atividades. Após isso, o Sr. Alberto Simon falou sobre

40

alguns projetos especiais demandados pela DIREC (cadastramento e recadastramento de usuários da BHSF,

41

sistema de abastecimento de água da aldeia Pankará - Itacuruba/PE, reservatório CASAL - Piaçabuçu/AL,

42

estrada de acesso ao Povoado Resina - Brejo Grande/SE, projeto Aldeia Tuxá - Rodelas/BA, Lagoa de

43

Itaparica - Xique-Xique e Gentio do Ouro/BA, apoio a aldeia Kariri-Xocó - Porto Real do Colégio/AL,

44

elaboração do Plano de Recursos Hídricos do Rio Corrente - Governo da Bahia. Após breves discussões

45

sobre os projetos, ficou definido que a DIREC redigirá Resoluções para dar encaminhamento as

46

demandas dos projetos da estrada de acesso ao Povoado Resina e da Aldeia Tuxá. Sobre a solicitação de

47

apoio do estado da Bahia, ficou definido que o CBHSF sinalizará positivamente sobre o cadastramento dos

48

usuários da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente, porém deseja participar ativamente do processo. Em

49

seguida, o Sr. Alberto Simon falou sobre os trabalhos de sondagem a serem realizados no município de

50

Lapão/BA e após discussões a DIREC definiu que dará encaminhamento a demanda. O Sr. Anivaldo

51

Miranda solicitou, mais uma vez, a presença dos membros da DIREC nas videoconferências promovidas

52

pela ANA às segundas-feiras. Em seguida, se iniciou uma discussão sobre o preenchimento de uma vaga na

53

CTPPP. O Sr. Anivaldo Miranda sugeriu o nome do Sr. Jorge Espeschit, que será indicado pela Associação

54

Ambientalista do Alto São Francisco – ASF, tendo o nome sido aprovado por unanimidade pela DIREC.

55

Após o intervalo, o Sr. Melchior Nascimento apresentou sua proposta sobre o projeto de levantamento dos
2
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56

usos de água na região do baixo São Francisco com a utilização de drones. Após a apresentação, o Sr.

57

Alberto Simon fez algumas considerações sobre o assunto. O Sr. Julianeli Lima demonstrou preocupação

58

sobre a segurança jurídica da contratação do projeto. Após outros debates sobre esse assunto, a DIREC

59

decidiu que fará uma Resolução acatando preliminarmente a cooperação técnica com a UFAL/FUNDEPS e

60

que haverá a necessidade da verificação da melhor forma jurídica para a execução dos trabalhos. O Sr.

61

Julianeli Lima falou sobre a proposta da APAC de rever o número de representantes dos CONSUs na CCR

62

do Submédio SF. Após discussões sobre o assunto, a DIREC decidiu, por unanimidade, que serão

63

mantidos os termos da Resolução DIREC nº 59, de 15 de setembro de 2017, e que se dará ciência a

64

APAC por meio de ofício da CCR Submédio. Sobre a nova seleção de projetos que receberão apoio do

65

CBHSF, ficou definido que haverá um chamamento para a entrada de novos projetos que terá prazo

66

definido de 30 dias, de 26 de fevereiro a 26 de março de 2018. Sobre a confecção de marcos, proposta

67

pelo Sr. Honey Gama, a empresa TANTO elaborou uma proposta inicial, porém como não houve consenso,

68

ficou definido que o assunto será pautado na próxima reunião. O Sr. Anivaldo Miranda falou que tem

69

preferência por placas. Por fim, foi definido que a DIREC demandará novamente à Agência Peixe Vivo a

70

aquisição de novos aparelhos telefônicos, cujas especificações serão enviadas posteriormente, e também a

71

aquisição de equipamentos de videoconferência no escritório de Maceió ou de Sala de telepresença imersiva,

72

sugerida pelo Sr. Julianeli Lima. O Sr. Ednaldo Campos solicitou a troca da operadora de telefonia para

73

VIVO, já que a TIM não tem sinal em sua região. Após mais algumas discussões e não havendo mais

74

assuntos a tratar, o Sr. Anivaldo Miranda agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 18h30.

75
76
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78

Salvador/BA, 06 de fevereiro de 2017.
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Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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