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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros da 1 

CCRMSF, no Auditório da Prefeitura Municipal de São Desidério, localizado na Praça Emerson 2 

Barbosa, nº 01, Centro, das 09h00 às 12h00. O Coordenador Claudio Pereira, iniciou a reunião 3 

saudando a todos e todas desejando boas vindas, e justificou a ausência de Demósthnes, 4 

Secretário da CCRM, devido problemas de ordem familiar e ao mesmo tempo informou que o 5 

mesmo se desligou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Desidério, 6 

consequentemente fica a CCRMSF sem o Secretário. Em seguida o Coordenador Claudio solicitou 7 

que os presentes se apresentassem, iniciando pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de 8 

São Desidério que saudou a todos e se colocou à disposição da CCRMSF, para contribuir com o 9 

Comitê e com os projetos em andamento no Município. Na sequência se apresentaram: Alberto 10 

Simon, Diretor Técnico da Agência Peixe Vivo; Claudio Pereira, da Comunidade Quilombola 11 

Lagoa Das Piranhas; Edison Ribeiro da SEMA/BA; Ednaldo Campos, Presidente do CBHVJ; 12 

Fernanda Henn, da Colônia de Pescadores de Barreiras; José Cisino, representante da AIBA; 13 

Hildebrando Ferreira, da Hirriplan; Emerso Elias da NEO GEO; Moises Santos, Secretário do 14 

SBHVJ; Diego Souza, da Ascom/São Desidério; e Wilton Mercês Ascom/CBHSF. Em seguida o 15 

Coordenador fez a leitura da pauta da reunião, devido o afastamento do Secretário da CCRMSF, 16 

não foi possível encaminhar a Ata da reunião anterior, assim foi proposto a retirado do ponto 17 

Leitura da Ata. Dando continuidade o Coordenador passou a apresentar as ações realizadas pela 18 

CCRMSF e acompanhamento de atividades onde participou representando o CBHSF, como, 19 

Reunião dos Comitês de Bacias dos Rios Verde e Jacaré, Paramirim e Santo Onofre, Fiscalização 20 

Preventiva e Integrada-FPI, Rio Grande e Corrente, Audiências Públicas e lançamento do XVII 21 

ENCOB em Salvador. Em seguida o Diretor Técnico da AGB Peixe Vivo, Alberto apresentou a 22 

situação da Atualização do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do São Francisco, ressaltando a 23 

complexidade da Bacia; o mesmo tomou como base as sub-bacias, com o objetivo de identificar 24 

os problemas, suas potencialidades e apontar soluções para recuperação da Bacia. Pontuou que 25 

não se está elaborando um plano novo e sim atualizando o atual que é bom, mas, que precisa 26 

atender as novas demandas e garantir a sustentabilidade dos usos para os próximos dez anos, 27 

conforme as mudanças e tendências futuras. Em destaque a participação voluntária da 28 

sociedade como um todo da Bacia, nas Oficinas e Consultas Públicas, atingindo uma participação 29 

de mais de três mil pessoas e a participação da Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de 30 

Acompanhamento Técnico e a participação dos Órgãos Gestores (ANA e os Estados), faz o plano 31 

enriquecido com os mais diversos conhecimentos e apropriação da sociedade de se ver no 32 

plano. Mas, vem se identificando fragilidades nos dados da Bacia, como, sistemas de Outorga, 33 

estudos sobre água subterrânea, biomas e a diversidade de seus ecossistemas. Agora no mês de 34 

março serão realizadas mais uma rodada de Consultas Públicas, compreendendo: Plano de 35 

metas, Ações e Investimentos, sendo realizada a do Médio dia 17 de março de 2016, no 36 

Município de Luiz Eduardo Magalhães, das 14h00 às 18h00, onde devemos fazer uma ampla 37 

mobilização tendo em vista a dimensão do Médio, as demandas e os processos de elaboração 38 

dos Planos de Bacias dos Rios Afluentes. Dando continuidade o Coordenador continuou 39 

apresentação dos Projetos de Recuperação Hidroambiental da região nas três (3) Famílias de 40 

projetos que são: Ia. Família: Lagoa das Piranhas (B. J. da Lapa), Bacia do Rio Itaguari (Cocos), 41 

Bacia do Rio Santo Onofre (Paratinga), Bacia do Rio Pituba (Serra do Ramalho), Bacia do Rio das 42 

Fêmeas (São Desidério), com um investimento R$ 3,1 milhões. Moises do CBHVJ, propõe que o 43 

CBHSF divulgue um relatório de conclusão das obras com ilustração para servir de divulgação 44 
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das ações do Comitê nas CCR’s. Também se discutiu que nos próximos projetos sejam 45 

mobilizados os Municípios e as Comunidade Beneficiadas se firmado um termo co-46 

responsabilidade para manutenção dos projetos implantados. Na IIa. Famílias de projetos foram 47 

atendidas. Projeto São Desiderio: foi concluído 88% do projeto, ficando um Item: Retirada da 48 

taboa, inviabilizado por uma série de problemas de ordem técnica e de engenharia que tem 49 

inviabilizado a conclusão do mesmo. O Diretor Alberto fez um relato dos motivos que não 50 

deveríamos encaminha para uma autorização de Aditivo de Valores do Projeto. Depois várias 51 

contribuições a CCRMSF recomenda: 1) Finalizar o projeto com os itens concluídos e aprovados 52 

pela fiscalização, 2) Contratar um novo projeto de Recuperação e Urbanização da Lagoa 53 

integrado com o Município e que seja apresentado como Projeto Especial na IIIa. Família de 54 

Projetos. Projeto Bacia do Rio Boa Sorte/Riacho Poção, foi executado e concluído uma etapa do 55 

Projeto, contemplando uma margem do Rio. Utilizando os mesmos critérios recomendados pela 56 

AGB Peixe Vivo, de não se adotar o expediente de Termo Aditivo de Valor, a CCRMSF, recomenda 57 

a implantar uma 2ª Etapa em especial na IIIa. Família de Projetos. O Proposta de Delimitação de 58 

APP na Calha do Rio São Francisco, compreendendo o trecho entre os Municípios de Malhado e 59 

Carinhanha (margens direita e esquerda) até os Municípios de Xique-Xique e Barra, apresentado 60 

pela AIBA, foi acolhido e recomendado para a próxima Família de Projetos da CCMSF. Este 61 

Projeto entra na estrutura de projetos integrados que terá sua execução com participação do 62 

CBHSF, Órgãos Públicos e Usuários, apresentados no Escopo do projeto em elaboração pela 63 

AIBA. O Projeto visa abranger as Foz dos Afluentes com suas entregas de vazão na Calha que 64 

são: Verde Grande, Carinhanha, Corrente, Santo Onofre, Paramirim e Grande. Afluentes que 65 

deságuam a montante da Borda do Lago de Sobradinho, trecho com grande nível de 66 

Assoreamento na Calha do Rio São Francisco. Não havendo mais nada a tratar, o Coordenador 67 

Claudio agradeceu a participação de todos e todas e pela representatividade, assim, deu por 68 

encerrada a Reunião. E Eu Edison Ribeiro lavrei a presente Ata, que segue assinada pelo 69 

Coordenador e lista de presença anexa. São Desiderio, 24 de fevereiro de 2016. 70 

CLAUDIO PEREIRA              71 

Coordenador da CCRMSF                              72 


