DIRETORIA COLEGIADA DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
DIREC/CBHSF
8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA - BRASÍLIA/DF

Data: 21/03/2018
Local: 8º Fórum Mundial da Água - Brasília/DF (estande do CBHSF)
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

Silvia Freedman

Coordenadora da CCR Alto SF

5

Honey Gama

Coordenador da CCR Baixo SF

6

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador da CCR Médio SF

7

Julianeli Lima

Coordenador da CCR Submédio SF

8

Roberto Farias

Coordenador da CTIL/CBHSF

9

Ana Cristina da Silveira

Agência Peixe Vivo

1. O presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, faz a abertura e justifica a necessidade da reunião extraordinária
da DIREC para deliberação final sobre dois projetos especiais de interesse da bacia. São eles: Cadastramento
de usuários e sistema de informações e gestão de protocolos. Explica que estes dois projetos já foram objeto de
discussão nas reuniões DIREC. O projeto de cadastramento de usuários foi apresentado por Melchior
Nascimento em duas oportunidades e o projeto de sistema de informações foi apresentado em reunião
reservada, durante a plenária do CBHSF em Paulo Afonso/BA.
Anivaldo Miranda informa que com o apoio do coordenador da CTIL, sr. Roberto Farias, estão verificando
uma forma de contratação mais ágil. Informa que possuem um parecer jurídico contendo as possibilidades
legais de contratação e que irá enviar a todos da DIREC para conhecimento. Roberto Farias explica que estão
avaliando a possibilidade de estabelecimento de Convênio ou de Termo de Cooperação Técnica com as
fundações proponentes, são elas: FADURPE - Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional:
projeto Sistema de informação; FUNDEPES - Fundação Universitária de Desenvolvimento de extensão e
Pesquisa: Projeto Cadastramento de usuários. Após discussões e questionamentos, ficou determinado que
representantes das duas instituições serão convidados a apresentarem as propostas na reunião DIREC, prevista
para dia 02 de abril, em Maceió/AL.

2. Na sequência da reunião, os coordenadores fizeram encaminhamentos:
Julianeli Lima: solicita que o Projeto Belo Chico, apresentado por ele seja implementado, ressalta que este
projeto já havia sido aprovado pela DIREC, em 02 de fevereiro de 2017, mas não tinha sido encaminhado para
a Agência Peixe Vivo. Anivaldo solicita que seja enviado para a Agência Peixe Vivo para verificar a forma de
contratação. Informa que a CTPPP está elaborando proposta de TDR de sensibilização e mobilização
ambiental, e que deveria ser verificada a possibilidade de inserção o projeto Belo Chico nesta proposta mais
ampla.
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Ednaldo Campos: Questiona sobre os novos celulares já demandados e reforça a necessidade de contratação de
plano de telefonia específico para ele, pois na região de Irecê, a operadora VIVO é a que funciona de forma
mais adequada. Sobre os projetos, informa que numa vistoria o representante da empresa responsável pelo
projeto foi no mesmo veículo da empresa fiscalizadora. Solicita cuidado para não misturar as competências, ou
seja, a empresa executora não pode ter um relacionamento muito próximo da empresa fiscalizadora.
Silvia Freedman: solicita um projeto cultural para ser implementado na região do alto São Francisco, nos
moldes do Festival de Cinema de Penedo. Informa que foi procurada por representantes do município de
Pirapora para desenvolver esta ação. Anivaldo explica que cada região deverá formatar seu projeto sócio
ambiental e cultural. Por exemplo, na região do submédio ele cita a possibilidade do CBHSF estabelecer
parceria com a Univasf para ativar o Centro de Referência da Universidade, já construído e com toda condição
de operacionalização. Na região do médio seria um projeto com músicos locais, por exemplo. Ficou definido
que cada coordenador deverá apresentar sua proposta para esta ação.
Honey Gama: apresenta um gibi da Turma da Mônica e propõe que o CBHSF realize ações de educação
ambiental junto às escolas, utilizando um material lúdico. Questionou também sobre os novos celulares que
ainda não foram enviados aos membros da DIREC e pediu que a prorrogação do edital para recebimento de
demandas incluísse projetos de educação/sensibilização ambiental. Por fim, pediu que os pareceres jurídicos
emitidos pela CONSOMINAS (diárias e contratação de Fundações) fossem encaminhados para a DIREC.

3. Para a reunião DIREC de 02 de abril foram levantadas as seguintes demandas para a Agência Peixe Vivo:
- Informação sobre o aditivo de R$ 4,5 milhões, aportado pela ANA, para monitoramento da qualidade das
águas da BHSF;
- Contratação de consultoria, no contrato da empresa Consominas, para os temas: redução de vazões;
transposição do SF e revitalização da BHSF. Sobre o tema vazões, Anivaldo Miranda, propõe que sejam
realizados três seminários nas regiões da bacia, com a parceria da Chesf, Ibama e Governos estaduais.
- Agência Peixe Vivo deverá enviar para a DIREC a lista dos projetos relativos ao Edital de Chamamento.
Sobre o Edital a DIREC decide prorrogar o prazo de recebimento por trinta dias, sendo o novo prazo, 26 de
abril de 2018.
- Informações sobre o status dos projetos em andamento e em contratação.
- Elaborar minuta de Deliberação para apreciação da CTIL sobre cessão de bens e benfeitorias relativas ao
projeto Pankará. Prever também a manutenção do projeto por mais um ano, verificar a possibilidade de
contratar indígenas para desempenhar esta função.
- Sobre a Campanha Eu Viro carranca Para Defender o Velho Chico, foi definido que as ações serão
desenvolvidas em Aracaju, durante o II Simpósio da BHSF e no município de Januária, região do ato SF.
- Solicitação de envio dos pareceres jurídicos emitidos pela CONSOMINAS (diárias e contratação de
Fundações) para os membros da DIREC.
- Aprovação de encaminhamento a Plenária de matéria relativa a criação da Câmara Técnica de Águas
Subterrâneas.
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- A DIREC solicitou providências com relação a contratação de plano de telefonia móvel da VIVO para o Sr.
Ednaldo Campos, tendo em vista que é a única operadora que funciona na sua região.
- A DIREC aprovou como projeto especial apoio ao sistema de abastecimento da Comunidade Indígena KaririXocó.

4. O presidente Anivaldo encerra a reunião extraordinária e confirma a data de 02 de abril para a próxima reunião
da DIREC.

Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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