AJUDA MEMÓRIA
Data: 25 e 27/07/2018
Local: sede da Agência Peixe Vivo
Endereço: Rua Carijós, 166, 5º andar, Belo Horizonte/MG
Participantes:
Instituição

Nome
1

Anivaldo de Miranda Pinto

Presidente do CBHSF

2

Maciel Oliveira

Vice Presidente do CBHSF

3

Lessandro Gabriel da Costa

Secretário do CBHSF

4

Sílvia Freedman

Coordenadora CCR Alto SF

5

Honey Gama

Coordenador CCR Baixo SF

6

Ednaldo de Castro Campos

Coordenador CCR Médio SF

7

Julianeli Lima

Coordenador CCR Submédio SF

8

Roberto Farias

Coordenador CTIL/CBHSF

9

Ana Cristina da Silveira

Agência Peixe Vivo

10 Alberto Simon Schvartzman

Agência Peixe Vivo

11 Thiago Campos

Agência Peixe Vivo

PAUTA
1. Abertura: Presidente do CBHSF
2. Deliberação sobre os projetos apresentados no Edital de Chamamento Público
nº 01/2018
Ficou previamente agendada próxima reunião da DIREC para tratar deste assunto
durante um dia inteiro e outro meio dia de trabalho, tratar do retorno dos apoios e
outros temas.
Reunião DIREC em Maceió, dia 28/08: turno da tarde e dia 29/08: dia todo.
O parecer técnico da APV, com a pontuação dos projetos, será enviado uma semana
antes da reunião DIREC.
3. Projeto de recuperação da vegetação nativa e ações de promoção da infiltração
pluvial nas áreas de recargas de aquíferos. Apresentação: FADURPE
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Apresentação realizada por Tatiana Scalco, da FADURPE. Deverá enviar o projeto
detalhado, o CBHSF irá apoiar institucionalmente.
4. Deliberação sobre apoios solicitados ao CBHSF:
-

Circuito Penedo de Cinema (1): cinema

-

Desafio dos Sertões: Percorrendo as trilhas de Lampião (2): esporte

-

Projeto Belo Chico (3): música

-

Projeto Belo Chico Mineiro (4): livro

-

Expedição Velho Chico: Resgate científico da situação do baixo São Francisco (5):
científico

-

Circuito Penedo de Cinema: Aprovado o valor de R$ 100.000,00. Além do apoio
solicitaram itens a serem solicitados dento do escopo do contrato da empresa de
eventos, tais como: locação de tenda, impressão de máscaras de carranca da
Campanha em defesa do Velho Chico e diplomas em papel para os participantes.

-

Projeto Desafio dos Sertões: aprovado o valor de R$ 15.000,00. Ana Cristina irá
entrar em contato com os demandantes para definição dos itens a serem apoiados.

-

Projeto Belo Chico: Julianeli expõe a dificuldade para a viabilização deste apoio.
Solicita que as decisões da DIREC sejam rapidamente formalizadas para a Agência
Peixe Vivo. Informa que este projeto já havia sido aprovado pela DIREC em janeiro
de 2017. Fala também dos Pareceres jurídicos, elaborados pela assessoria jurídica
da Agência Peixe Vivo, e diz que não entrará em contato mais com os demandantes.

-

Projeto Belo Chico Mineiro (reedição de livro): Aprovado o valor de R$
52.000,00. A Agência Peixe Vivo deverá verificar a questão dos direitos autorais da
obra. No pedido de apoio, já solicitam 10 mil para cada autor a título de direitos
autorais, mas devemos ter a análise jurídica para certificar.

-

Projeto expedição baixo SF: Aprovado o valor de R$ 50.000,00. Maciel ficou de
entrar em contato com Melchior para que a expedição dê ênfase no levantamento
dos peixes. Deverá se reunir após a FPI Pernambuco.

5. Espaço para os membros da DIREC:
-

Anivaldo: Projeto Centro de Referência da Ciência e da Cultura Sanfranciscana
(Cooperação CBHSF-UNIVASF e outros)

-

Maciel: I Seminário de Pesca Artesanal do São Francisco

-

Lessandro: Contratação de empresa para elaboração do Plano de Recursos Hídricos
da bacia hidrográfica do Alto São Francisco (UPGRH - SF1)
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-

Sílvia: Projeto Abastecimento Pirapora; Apoio administrativo; Cinema no Rio

-

Ednaldo: Projeto Itaparica e sondagem no município de Lapão

-

Julianeli: Consórcio Pernambuco Universitas

-

Honey: Projeto Marcos do São Francisco; Projeto de Revitalização de Igrejinha no
baixo São Francisco

-

Sílvia: projeto de abastecimento de água em Pirapora. Silvia irá encaminhar o
projeto ao Anivaldo que irá despachar para a APV elaborar parecer técnico. Esta
demanda teve um INDICATIVO DE APROVAÇÃO, termo utilizado por Anivaldo.
Apoio administrativo para Silvia em Pirapora: estagiário. Silvia irá enviar ofício
formalizando a demanda. - Cinema no Rio: Aprovado o valor de R$ 50.000,00. O
proponente deverá apresentar projeto detalhado e preencher a ficha da Deliberação
CBHSF nº 83/2014.

-

Honey: Projeto Marcos do SF e Reforma da Igrejinha aprovados. INDICATIVO
DE APROVAÇÃO. Para as duas demandas do Honey, solicitaram a contratação de
profissional que possa produzir um projeto com alguns modelos de marcos e fazer
um levantamento orçamentário.
Para a reforma da Igrejinha a mesma orientação, contratar um profissional que faça
o projeto e o levantamento orçamentário.

-

Lessandro: Foi aprovada a contratação de empresa para elaborar o Plano de
Recursos Hídricos da Bacia do Alto SF (UPGRH-SF1).

-

Anivaldo: Aprovado o Centro de Referência do CBHSF nas instalações da Univasf.
Julianeli informou que está finalizando algumas obras no local, como o
estacionamento, somente depois a demanda será formalizada.

-

Maciel: Informa sobre o Seminário de Pesca Artesanal e define a data de realização
para 27 e 28/09/2008, em Penedo/AL.

-

Ednaldo: Informa que suas demandas estão sendo atendidas.

6. Definição sobre participação do CBHSF no ENCOB (20 a 24/08 Florianópolis/SC)
Foram indicados os seguintes representantes a serem custeados pelo CBHSF:
1. Anselmo Caires
2. Luiz Alberto Dourado
3. Almacks Luís
4. Francisco Ivan Aquino
5. George Gurgel
6. Antônio Jackson
7. Danielle Barbosa
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Os membros da DIREC confirmados são: Maciel Oliveira, Julianeli Lima e Ednaldo
Campos.
7. Definição sobre participação do CBHSF no Simpósio de Recursos Hídricos do
Nordeste (20 a 24/11/2018 - Maceió/AL) e no Seminário da Associação
Brasileira de Águas Subterrâneas (ABAS)
A participação nestes dois eventos será discutida com mais detalhes na próxima
reunião DIREC, haverá apoio do CBHSF.
8. Definição sobre agenda de eventos do CBHSF até dezembro e 2018 (anexo)
Eventos definidos:
 I Seminário de Pesca Artesanal em Penedo/AL: 27 e 28/09/2018
 Audiências públicas:
- Propriá: 31/08
- Juazeiro ou Petrolina: 17/09
- Pirapora: 24/10
9. Apresentação da minuta de Termo de Referência para contratação de serviços de
Mobilização e Sensibilização Ambiental na Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco
Enviado aos membros da DIREC para avaliação e sugestões.
10. Câmaras técnicas CBHSF: CTAS: consulta aos titulares para formação e CTPPP:
uma vaga em aberto
CTAS: Oficio enviado aos membros titulares do CBHSF em 31/07, prazo para
indicações até 20/08/2018. Na próxima reunião DIREC de 27/08/2018 será pautada
a definição da composição da CTAS.
CTPPP: Anivaldo irá solicitar a indicação ao Consórcio Diamantina, titular da
vaga.
11. Situação dos projetos demandados à Agência Peixe Vivo:
-

Projeto Monitoramento da Qualidade da Água no Baixo São Francisco
(CBHSF/ANA)
Projeto CASAL: Reservatório pulmão
Projeto DESO: Povoado Resina
Projeto Abastecimento Kariri Xocó
Projeto Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano
(CONBASF-SE)
Projeto monitoramento da qualidade da água na região do baixo SF: Alberto
relatou que não houve avanços junto à ANA. Anivaldo informa que o projeto será
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realizado, pois o recurso financeiro está na conta, além de ser uma das ações
previstas no plano.
Alberto informa que Volney Zanardi, da ANA, terá reunião na Agência Peixe Vivo
dia 10/08 e irão tratar do assunto. Anivaldo diz que caso seja necessário, deverão
agendar reunião com a presidente da ANA.
A DIREC considera que todas as etapas preliminares foram ultrapassadas, portanto
solicita à Agência Peixe Vivo que adote as providências para publicação do Ato
Convocatório.
-

Projeto CASAL - reservatório pulmão: Ficou definido que a CONSOMINAS irá
emitir parecer sobre os desenhos (projetos) enviados pela CASAL. Será solicitado a
CASAL uma declaração informando que a obra é realmente necessária.
Prazo: 15 dias para o parecer da CONSOMINAS e 30 dias para publicação do Ato
Convocatório pela Agência Peixe Vivo.

-

Projeto Povoado Resina: A estrada ficou sob a responsabilidade do CBHSF e a
construção do poço pela COHIDRO. Caberá ao coordenador Honey, fazer contatos
com a COHIDRO e MP para finalizar as tratativas e estabelecer as
responsabilidades.
Prazo: 01/08/2018 (reunião já agendada pelo Honey com DESO).
Prazo: 01/09/2018 (reunião ampliada com DESO, MP, COHIDRO).

-

Projeto DESO - Aracaju/SE: A DESO enviou ofício ao CBHSF solicitando o
ressarcimento do valor pago pelo frete dos flutuantes emprestados pelo estado de
SP. Anivaldo irá responder ao ofício da DESO explicando que a demanda não
procede.

-

Projeto Kariri-Xocó: A SESAI enviou ofício informando que não possui os
projetos (Ofício SESAI 12/2018). A DIREC autoriza que a Agência Peixe Vivo
adote as providências necessárias para dar início aos projetos executivos e
contratação da obra. A Agência Peixe Vivo também deverá elaborar Minuta de
Termo de Cooperação entre CBHSF, SESAI, DSEI/AL e SE e a ASSOCIAÇÂO
Indígena.

-

CONBASF/SE: O Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco
Sergipano (CONBASF/SE) solicita apoio do CBHSF para construção das
estruturas. A DIREC sinalizou positivamente e solicitou ao Honey que junto à CCR
promova os entendimentos necessários para maior detalhamento da demanda, com
vistas à elaboração do Termo de Cooperação.
Cadastramento de usuários bacia Corrente e Grande/BA: Alberto informa sobre
reunião com Aderbal Castro, da SEMA/BA, relativa à contratação dos serviços de
cadastramentos dos usuários do Corrente e Grande. A DIREC estabelece um prazo
de 45 dias para elaboração do Ato Convocatório pela Agência Peixe Vivo.

Secretaria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
www.cbhsaofrancisco.org.br

-

Projeto Rodelas/BA - Tuxá: A DIREC já havia aprovado a elaboração dos projetos
básicos e executivos do Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Tuxá Mãe,
em Rodelas - BA. A DIREC aprovou a execução da obra, somente na aldeia, não
para o município de Rodelas. A Agência Peixe Vivo deverá estabelecer o Termo de
Cooperação entre DSEI/SESAI Bahia, CBHSF e Agência Peixe Vivo, nos mesmos
moldes do Projeto Pankará.

12. Encerramento

Anivaldo Miranda
Presidente do CBHSF

Lessandro Gabriel da Costa
Secretário do CBHSF
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