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Roberto Farias
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Melchior Nascimento

CREA/AL
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Taciana Melo

FUNDEPES

10

Ricardo Cantarelli

FADURPE

11

Tatiana Scalco

FADURPE
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FADURPE
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Agência Peixe Vivo
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Manoel Vieira

Agência Peixe Vivo

15

Delane Barros

Tanto Expresso - Comunicação CBHSF

O Sr. Anivaldo Miranda deu as boas vindas a todos, fez alguns informes gerais e convidou os representantes
da FADURPE (Fundação Apolônio Salles) para fazerem sobre a apresentação dos projetos do SEI-CHICO
(Gestão Eletrônica de Documentos) e do GEO-CHICO (Gestão de Dados Geográficos e Sala de Situação).
Após algumas discussões sobre o assunto, foi dada a palavra para a Sra. Taciana Melo da FUNDEPES
(Fundação Universitária de Desenvolvimento de Pesquisa e Extensão) sobre o projeto Programa
Sanfranciscano de Monitoramento, Fiscalização e Controle de Direito de Uso dos Recursos Hídricos. Após a
apresentação, o Sr. Melchior Nascimento fez alguns esclarecimentos de ordem técnica sobre o projeto e
passou a palavra para os membros da DIREC que debateram a respeito do assunto. Logo depois, foram
aprovadas as ajudas-memória das reuniões dos dias 06 de fevereiro, 26 de fevereiro e 21 de março. Após
algumas considerações dos Srs. Honey Gama e Julianeli Lima, as memórias foram aprovadas. Também
houve uma discussão a respeito da necessidade de melhorias no fluxo de execução das demandas que são
definidas após cada reunião da DIREC e da importância do Secretário do CBHSF dentro desse contexto.
Depois foram feitas algumas considerações sobre o site do CBHSF e o Sr. Maciel Oliveira falou sobre a
importância de uma profunda atualização no mesmo. Foi decidido pela DIREC que a próxima reunião terá
como ponto de pauta uma discussão sobre a atuação da empresa de comunicação do CBHSF. Logo em
seguida, o Sr. Ednaldo Campos solicitou informações sobre como se deu a composição da CTCT e o Sr.
Maciel Oliveira fez os esclarecimentos necessários. Ficou definido que as próximas reuniões serão iniciadas
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com a aprovação das ajudas memória da verificação do andamento dos encaminhamentos. Sobre a
contratação das Fundações Universitárias o Sr. Julianeli Lima disse que não quer correr o risco de aprovar
algo que não seja possível de ser executado e solicitou a maior segurança jurídica possível no processo de
contratação das Fundações pela Agência Peixe Vivo. Após outras discussões sobre o assunto, a DIREC
aprovou os dois projetos apresentados e ficou definido que a demanda será encaminhada para a Agência
Peixe Vivo para que seja verificada uma forma jurídica segura de contratação para que, posteriormente, haja
a aprovação da execução das demandas. O Sr. Anivaldo Miranda disse que essas ferramentas são
fundamentais para o futuro do CBHSF. Depois disso, foi iniciada uma discussão sobre a programação da
próxima reunião Plenária e após alguns ajustes na minuta da programação, a mesma foi enviada para a
Agência Peixe Vivo. O Sr. Anivaldo Miranda irá fazer sugestões de pauta para o espaço anteriormente
ocupado pelas apresentações das CCRs. Sobre a Deliberação que Dispõe sobre a cessão de bens e
benfeitorias do Sistema de Abastecimento de Água - SAS da Aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba/PE, a
DIREC irá solicitar que a Agência Peixe Vivo encontre uma forma de, dentro dos 92,5%, contratar segurança
especializada para os equipamentos. O Sr. Maciel Oliveira deu alguns informes sobre os pagamentos das
diárias aos membros do CBHSF e o Sr. Anivaldo Miranda irá solicitar consultoria especializada da
Consominas para assuntos relacionados ao Pacto das Águas, vazões, revitalização e transposição do Rio São
Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda também solicitou aprovação da DIREC para a realização de três
audiências públicas sobre “Medidas de prevenção a Catástrofes nos Perímetros de Inundação do Rio São
Francisco”. Também foi discutida a necessidade de providências com relação ao posicionamento da CASAL
a respeito do reservatório pulmão em Piaçabuçu/AL e o Sr. Anivaldo Miranda sugeriu que seja realizada uma
reunião entre a CASAL, o CBHSF e a Agência Peixe Vivo. Também ficou definido que haverá uma
audiência do Conflito de Uso com todos os atores, no município de Maceió/AL. Após outras discussões, o
Sr. Anivaldo Miranda agradeceu a presença de todos e, sem mais assuntos a tratar, encerrou a reunião.
Encaminhamentos:
1- convidar a Coordenadora da CTPPP, Sra. Ana Catarina Lopes para apresentar o projeto de
mobilização e sensibilização ambiental na próxima reunião DIREC;
2- pautar na próxima reunião DIREC uma discussão sobre a atuação da empresa de comunicação do
CBHSF;
3- a DIREC irá solicitar que a Agência Peixe Vivo encontre uma forma de, dentro dos 92,5%, contratar
segurança especializada para os equipamentos do Sistema de Abastecimento de Água - SAS da
Aldeia Serrote dos Campos, em Itacuruba/PE;
4- solicitar consultoria especializada da Consominas para assuntos relacionados ao Pacto das Águas,
vazões, revitalização e transposição do Rio São Francisco, através de Resolução.
Maceió/AL, 02 de abril de 2018.
Anivaldo de Miranda Pinto
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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