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1

AJUDA MEMÓRIA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS

2

DA COMISSÃO DE JULGAMENTO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO DA ENTIDADE

3

DELEGATÁRIA DE FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA DO SÃO FRANCISCO

4

– MACEIÓ – AL – SETEMBRO DE 2009

5
6

A Reunião de Instalação e posse dos Membros da Comissão de Julgamento para o

7

processo de seleção da entidade delegatária de funções de Agência de Água da bacia do

8

São Francisco ocorreu no dia 18 de setembro de 2009, no auditório da ARSAL, localizado a

9

Rua Cincinato Pinto, 226, 7º andar – Centro, Maceió – AL. O Presidente do CBHSF,

10

Antonio Thomaz Gonzaga da Matta Machado deu início Reunião da Diretoria Colegiada

11

do CBHSF com a leitura da Resolução DIREC-CBHSF n0 13, de 18 de setembro de 2009, a

12

qual estabelece a composição da Comissão em questão. Em seguida os Membros foram

13

empossados, estando presentes os representantes do Setor de Irrigantes, José Cisino

14

Menezes Lopes (AIBA) e do setor de Saneamento, Sebastião Custódio de Carvalho

15

Davim (CASAL). Após a posse foi feita uma leitura crítica de avaliação da Deliberação

16

CBHSF nº 43, de 06 de Maio de 2009, que dispõe sobre o Roteiro de Seleção de entidade

17

delegatária de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e

18

dá outras providências. Passou-se então à discussão de qual seria o modelo ideal de

19

Agência, oportunidade em que os presentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre

20

o tema, expressando suas opiniões e contribuindo com sugestões. José Cisino Menezes

21

Lopes comentou sobre como poderia ser o funcionamento da Agência, desde sua

22

localização, que deveria estar estrategicamente em Brasília, local que sedia a representação

23

de praticamente todos os órgãos, e sobre a composição funcional, necessariamente, com

24

profissionais qualificados e comprometidos com a condução dos encaminhamentos e

25

atividades pelos quais a Agência estará responsável. Antonio Thomaz Gonzaga da Matta

26

Machado sugeriu uma estrutura física central e a manutenção de escritórios regionais e

27

que, como recursos humanos, a entidade proposta deva ter um dirigente, com experiência

28

em Administração, e uma equipe técnica competente e comprometida, que desempenhe

29

suas funções com profundo senso de responsabilidade em defesa dos interesses da Bacia

30

Hidrográfica do rio São Francisco. José Cisino Menezes Lopes sugeriu que essas

31

estruturas descentralizadas poderiam ter caráter temporário, no acompanhamento de

32

projetos específicos, utilizando/ocupando estruturas físicas já existentes em toda a bacia, e

33

que, uma vez encerrada a atividade naquele local o escritório possa ser deslocado a outro
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34
com igual necessidade de acompanhamento e apoio local. Antonio Thomaz Gonzaga da
35

Matta Machado questionou sobre as possíveis metodologias de recrutamento das

36

entidades candidatas: a) se deveria haver uma seleção pública, aberta, via internet; b) se

37

através de um processo mais específico, a partir do levantamento das entidades potenciais

38

já existentes; ou c) se pela criação de uma entidade nova com a finalidade específica de

39

exercer as funções de Agência. Sobre a questão, o mesmo avaliou que se for lançado um

40

edital público para essa seleção será criada a oportunidade para o aparecimento de

41

entidades sem a competência e o potencial exigidos para as funções, havendo um

42

entendimento geral entre os presentes à reunião de que será mais eficiente o envio de

43

convites a entidades previamente selecionadas. José Cisino Menezes Lopes sugeriu que

44

seja feita solicitação para que às Câmaras Consultivas Regionais identifiquem nas suas

45

áreas de atuação na bacia, que entidades potenciais teriam interesse em candidatar-se,

46

fazendo-se dessa forma a pré-seleção acima sugerida. Dessa forma, estabelece-se um

47

direcionamento ao processo, fazendo com que as entidades que se candidatarem sejam as

48

mais adequadas para concorrerem à entidade com funções de Agência, tendo como base

49

os requisitos básicos previstos na Deliberação CBHSF n0 43. Antonio Valadares de Souza

50

Filho alertou para que se faça uma análise da validade jurídica desse procedimento,

51

entretanto foi concluído pelo grupo presente liderado José Cisino Menezes Lopes que

52

essa indicação é prerrogativa do Comitê e Antonio Thomaz Gonzaga da Matta Machado

53

sugeriu indicar por consenso, complementando que seja feita uma reunião da Comissão de

54

Julgamento antes da Plenária em Três Marias/MG, para o que Geraldo José dos Santos

55

sugeriu a data de 20 de outubro próximo, em Salvador/BA, já tendo como convidadas a

56

AIBA e a Agencia Peixe Vivo. Após esses encaminhamentos passou a palavra para os

57

presentes, que fizeram seus agradecimentos finais, em seguida Antonio Thomaz Gonzaga

58

da Matta Machado declarou encerrada a Sessão de Instalação e Posse dos Membros da

59

Comissão de Julgamento para o Processo de Seleção da Entidade Delegatária de funções

60

de Agência de Águas da bacia do São Francisco.

61
62
63
64
65

________________________________________

Thomaz da Mata Machado
Presidente

________________________________________

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes
Secretária
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