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Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2017, aconteceu a 4ª Edição da Campanha “Eu Viro 1 

Carranca para Defender o Velho Chico” e a Reunião Ordinária da CCRMSF com a participação 2 

dos Comitês Afluentes do Médio São Francisco: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Corrente – 3 

CBHC, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande – CBHG, Comitê da Bacia Hidrográfica dos 4 

Rios Paramirim e Santo Onofre – CBHPASO e Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Verde e 5 

Jacaré – CBHVJ. A Campanha teve três momentos: Na primeira parte, às 09h, houve a abertura 6 

da Campanha com a Audiência Pública “Em Defesa do Rio São Francisco” no Auditório da 7 

Câmara de Vereadores de Ibotirama, localizado à Av. Dr. Clériston de Andrade, nº 861 – 8 

Centro, no município de Barreiras/BA, com a presença da coordenação do CCMSF, de 9 

membros da CCRMSF, da diretoria e membros dos Comitês Afluentes convidados, do Prefeito 10 

de Ibotirama, do Presidente da Câmara de Vereadores, autoridades políticas e representantes 11 

de diversas instituições da cidade de Ibotirama e cidades circunvizinhas. Houve falas em defesa 12 

do Rio São Francisco, sendo cumpridas todas as atividades programadas, dentre elas a 13 

Aprovação de Lei Municipal oficializando o dia 03 de junho como o “Dia Municipal em Defesa 14 

do Velho Chico” em Ibotirama/BA, e o lançamento do curta-metragem “Pedro e o Rio”, 15 

encerrando às 12h30m. O segundo momento, também no Auditório da Câmara de Vereadores 16 

de Ibotirama, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da CCR Médio São Francisco com os Comitês 17 

Afluentes CBHC, CBHG, CBHPASO e CBHVJ. Participaram os seguintes Membros Titulares / 18 

Instituições: Empresa Baiana de Águas e Saneamento – Embasa / Evanildo P. Lima (por 19 

Antônio de Freitas), Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF / Ednaldo de 20 

Castro Campos, Comunidades Quilombolas / João da Conceição Santos, Secretaria de Meio 21 

Ambiente do Estado da Bahia – SEMA / Aderbal de Castro Meira Filho (por Simone Sodré de 22 

Alcântara), CBH Verde e Jacaré – Adão Moreira Paiva, CBH Grande / Antônio José do Carmo 23 

(por Elisa Zacanaro Zanella), CBH Corrente / João Batista Soares Ferreira, CBH Paramirim e 24 

Santo Onofre / Anselmo Barbosa Caires. Participou o seguinte Membro Suplente / Instituição: 25 

CBH Paramirim e Santo Onofre / Dermeval Gervásio Oliveira. Ausência Justificada: Associação 26 

dos Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA / José Cisino Menezes Lopes (tinha um evento na 27 

cidade onde reside), Bahia Mineração S.A. / Bruno de Rezende Veiros Ferreira, Prefeitura 28 

Municipal de Correntina / João Barbosa de Oliveira (tinha uma viagem na data). A parte da 29 

tarde teve início às 13h30m, com a abertura da reunião e verificação de quórum, realizada 30 

pelo Secretário da CCRM, João Conceição. O Coordenador da CCR Médio, Sr. Ednaldo Campos, 31 

conduziu a reunião. Iniciou falando da importância da reunião e justificando a mudança da 32 

cidade para realização da reunião conjunta, uma vez que esta seria realizada na cidade de 33 

Correntina. Enfatizou que a mudança ocorreu de comum acordo entre os membros para 34 

cidade Ibotirama, a fim de que todos pudesse se fazer presentes no evento da Campanha “Eu 35 

Viro Carranca”. Em seguida, Elisa Zanella, Presidente do CBH Rio Grande, após se apresentar, 36 

falou sobre a realidade atual do CBHG, enfatizando que o CBHG foi um dos primeiros comitês a 37 

iniciar a elaboração do Plano de Bacia, iniciado em 2011, com aprovação do plano de trabalho 38 

e previsão de término em 2014; contudo, pela morosidade e falta de verbas, o plano encontra-39 

se parado e sem conclusão. A este respeito, disse que o CBHG vem cobrando ao INEMA sobre 40 

uma reativação dessas atividades. Elisa Zanella trouxe a conhecimento dos presentes a ação de 41 

mediação de conflitos realizada pelo CBHG no Rio das Fêmeas, entre uma PCH e ribeirinhos.  42 

Informou que o projeto estrutural da PCH teve um erro que acabou mudando muito a vazão 43 
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do rio, ocasionando alguns desconfortos e problemas para os ribeirinhos do local. Neste 44 

sentido, o Comitê do Grande atuou desde 2012, realizando diversas plenárias, seminários e 45 

oficinas; reuniram com o pessoal da PCH e com os ribeirinhos, enviou ofícios para o Ministério 46 

Público, INEMA, Prefeitura, além de outras intervenções. O CBHG expôs o referido problema 47 

para o secretario da SEMA/BA que garantiu que a PCH só iria ter a renovação da licença 48 

ambiental após correção de seu projeto estrutural, e o que não foi comprido, uma vez que a 49 

PCH teve sua licença renovada no início de 2016, e a situação do rio e dos ribeirinhos 50 

continuam da mesma maneira, situação esta que gerou grande frustação a todos os membros 51 

do CBHG. Finalizou informando que será realizado um estudo no aquífero Urucuia por um 52 

comitê de pesquisadores, dentre eles o Professor Fernando Cruz da Faculdade de Viçosa. Este 53 

estudo é um projeto da Faculdade de Viçosa, financiado pela AIBA, em conjunto com o 54 

Governo do Estado da Bahia, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, com o 55 

apoio da Universidade de Nebraska nos EUA. Os resultados deste trabalho, conforme afirmado 56 

por Elisa, vai conhecer melhor o aquífero Urucuia e saber qual é a disponibilidade hídrica real 57 

na bacia, além de fornecer dados importantes para ajudar na construção do Plano de Bacia e 58 

nas tomadas de decisão da bacia, e derrubar os “achismos” que vêm sendo construídos sobre 59 

a situação do referido aquífero. Finaliza sugerindo revisar o cadastro dos usuários, verificar 60 

com o INEMA e abordou ainda a questão do CEFIR. Dando continuidade, Anselmo Caires 61 

apresentou o CBHPASO. Falou que com a mudança ocorrida no Fórum Baiano e a mudança dos 62 

secretários do governo dificultou o andamento das atividades (estudo) de todos os usuários do 63 

São Francisco e seus afluentes. Falou ainda da atuação do Comitê referente ao 64 

acompanhamento dos projetos hidroambientais  em andamento, e que o Estado não faz a sua 65 

parte. Informou que o CBHSF não irá financiar projetos que não tenham retorno. E ressaltou a 66 

importante parceria do CBHSF com os comitês afluentes, fator que tem ajudado na 67 

concretização das ações dos referidos comitês. Em complementação a fala do Sr. Anselmo 68 

Caires, o Sr. Ednaldo destacou que o recadastramento da calha do Rio São Francisco deve 69 

acontecer com o dinheiro da cobrança. Informou ainda que os projetos que forem 70 

demandados ao CBHSF tem que ter como base o Plano de Recursos Hídricos do CBHSF. E 71 

finalizou informando sobre os municípios que foram contemplados com o PMSB a ser 72 

financiado pelo CBHSF. Em continuidade, o Sr. Adão Paiva, do CBH Verde e Jacaré falou sobre a 73 

atuação do Estado em relação aos Comitês, e que neste sentido é  necessário ter efetividade, o 74 

que pode facilitar as ações. Levou a conhecimento de todos que, na região do Verde e Jacaré 75 

foi feito um projeto com valor significante e sem efetividade, o que não pode acontecer. Neste 76 

tocante falou da preocupação com a barragem que atende a região e que a EMBASA precisa 77 

rever e fazer um projeto que vise resolver a situação. Ressaltou ainda a necessidade de ter 78 

uma forma de fiscalizar as ações e os projetos que são implantados, pois, conforme explanado 79 

pelo Sr. Adão Paiva, as pessoas não têm cuidado do projeto depois da execução como tem 80 

feito no momento em que esta sendo implantado. Para o mesmo, temos que cuidar, é de 81 

responsabilidade de cada um de nós, pois existe a preocupação com a elaboração do projeto, 82 

contrata empresa, faz tudo a contento e depois não assume a responsabilidade com deveria 83 

ser. Quanto à cobrança, disse que esta tem que ser justa e que precisa atender as 84 

necessidades de todos os usuários. Em seguida, o Sr. Demerval falou da importância dos 85 

projetos, entretanto frisou que  se esses não tiverem um trabalho de educação ambiental não 86 
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terá resultados que vise à melhoria da qualidade do rio e das pessoas que moram as margens. 87 

Neste sentido destacou a necessidade de chamar os municípios para assumir a 88 

responsabilidade quanto essas questões. No tocante ao cadastro, segundo Demerval, é 89 

complicado porque tem empresa que, ao mesmo tempo em que faz o CAR, trabalham para o 90 

estado, e também fazem o CEFIR. Reforçou ainda que a CCR não esta aprovando nenhum 91 

projeto que não esteja em consonância com o plano de bacia, e mais uma vez deixou claro que 92 

não vão adotar a prática de indicação por uma pessoa, mais uma construção coletiva e 93 

democrática, onde se possa discutir exaustivamente todas as possibilidades possíveis pra não 94 

haver divergência entre os pares. Tomando a palavra, o Sr. Antônio Coelho informou participar 95 

do Comitê do Verde e Jacaré há sete anos. Que o referido comitê esta com o plano pronto e 96 

que a EMBASA tem cobertura de 80% dos municípios e tem como meta atender 100% da 97 

população na área de sua atuação. Ressaltou que algumas cidades já estão com plano de 98 

saneamento aprovado, o que ajuda na atuação da entidade. Em continuidade, a palavra foi 99 

passada para o Sr. João Batista, que apresentou o Comitê do Corrente e falou da necessidade 100 

de discutir sobre as áreas de recarga. Segundo o mesmo não adianta fazer planos, uma vez que 101 

lá no alto as ações têm sido no sentido de destruir tudo que tem de meio ambiente. Frisou que 102 

o principal foco deve ser a preservação do Cerrado. Para o mesmo é imprescindível fazer um 103 

estudo das ações, porque tem visto poço jorrando água sem nenhum cuidado, daí a 104 

importância de estudar e verificar com esta nossos reservatórios. Pontuou que para algumas 105 

ações o comitê é essencial, mais quando se trata de outorga, não reconhece os comitês como 106 

peça fundamental. Ressaltou ainda que o CEFIR é uma ferramenta importante pra verificar a 107 

questão ambiental, e que as empresas não tem tido esse compromisso com os pequenos “que 108 

estão ali ás margens”. Em continuidade, a Sra. Simone Sodré se posicionou ante as falas 109 

apresentadas e se comprometeu em fazer uma nota técnica de todas as ações e assuntos 110 

debatidos, pois, apesar de estar no órgão, não tinha como se posicionar ante as questões que 111 

foram levantadas e que reportaria para quem de fato pode ter uma posição dentro do INEMA. 112 

Anselmo sugere que seja disponibilizada temporariamente uma sala no colégio Antônio Carlos 113 

Magalhães no município de Paramirim e que o Estado poderia disponibilizar uma sala para 114 

instalação do Comitê, uma vez que o colégio esta sendo desativado. E finalizou dizendo que o 115 

cadastro dos usuários e o CEFIR poderão contribuir, mas não seria a única forma de verificar e 116 

monitora o uso da água. Em seguida foi aprovado pela Câmara Consultiva do Médio Velho 117 

Chico um estudo no Município de Lapão – Bahia, conforme ofício encaminhado pelo Sr. José 118 

Ricardo Rodrigues Barbosa, prefeito municipal. Foi definida a próxima reunião da CCR Médio 119 

na cidade de Paramirim – BA, com data a definir. Finalizada as discussões, a reunião foi 120 

encerrada às 16h30min. Foi servido um lanche a todos os presentes. Por volta das 17h, deu 121 

início ao terceiro momento, onde todos se organizaram na frente da Câmara de Vereadores, 122 

com toda a população Ibotiramense presente, e seguiram para Praça de Eventos, no cais da 123 

cidade, na caminha do “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico”, com faixas, músicas e 124 

gritos de defesa ao Rio São Francisco. Na praça da cidade, houve a apresentação das 125 

autoridades da cidade, alunos de escolas municipais, com músicas e poesias, distribuição de 126 

mudas, apresentação da peça teatral “Carranca”, de Gilberto Moraes, e show cultural com os 127 

artistas Gerry Cunha, Cleber Eduão, Adriano Casanova e Paulo Araújo e o Grupo Morão de 128 

Privintina. O evento encerrou por volta das 21h. Ata da Reunião Ordinária da CCRMSF, 129 
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aprovada por seus membros, na Reunião Ordinária do CBHSF, realizada em Barreiras/BA, em 130 

17 de agosto de 2017. 131 

Ednaldo de Castro Campos   João da Conceição Santos 132 

 Coordenador da CCRMSF                Secretário da CCRMSF  133 


