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1. Participantes: 4 

 5 

Nome Instituição 

1 Maciel Oliveira Vice Presidente do CBHSF 

2 Silvia Freedman Coordenadora da CCR Alto SF 

3 Lessandro Gabriel da Costa Secretário do CBHSF 

4 Honey Gama Coordenador CCR Baixo SF 

5 Ednaldo de Castro Campos Coordenador da CCR Médio SF 

6 Julianeli Lima Coordenador da CCR Submédio SF 

7 Almacks Luiz Silva Secretário da CCR Submédio SF 

8 Roberto Farias Coordenador da CTIL/CBHSF 

9 Melchior Nascimento CREA/AL 

10 Juliana Sheila de Araujo Agência Peixe Vivo 

11 Delane Barros Tanto Expresso 

 6 

 7 

2. Desenvolvimento da reunião 8 

 9 

O vice-presidente Maciel Oliveira realiza a abertura da reunião dando boas vindas a todos, passando a 10 

palavra para o Coordenador da CCR Submedio, Julianeli Lima, contextualizar a demanda que motivou a 11 

reunião e os procedimentos adotados, referentes ao questionamento, levantado por Almacks Silva, quanto às 12 

divisões geográficas da região do Submédio São Francisco, tanto na fronteira com o Médio São Francisco 13 

como com o Baixo São Francisco, apresentadas no Plano de Recursos da Bacia Hidrográfica do Rio São 14 

Francisco. Almacks Silva apresenta seus questionamentos, com apresentação da lista de municípios que 15 

estão no site do CBHSF, esclarecendo que sua preocupação é em relação à legalidade no PRH-SF.  Melchior 16 

Nascimento explica que a lista apresentada no site do CBHSF encontra-se desatualizada e, na sequência,  17 

realiza sua exposição, mostrando as diferenças, entre publicações e instituições, dos limites dessas regiões, 18 

opinando que essa variação deve ter ocorrido pelo fato do CBHSF não ter dado publicidade suficiente da 19 

divisão da bacia do rio São Francisco e de não ter disponibilizado os dados em shapefile para as diversas 20 

instituições. Melchior explica as alterações ocorridas do Plano em relação a essas divisões fisiográficas e as 21 

discussões que resultaram nessa definição, destacando que o documento manteve em sua integralidade os 22 

limites fisiográficos entre o Submédio e Médio. Em relação ao Submédio e ao Baixo, informa que as 23 

alterações foram feitas para resolver dois problemas, sendo um de inclusão no baixo São Francisco de 24 

cidades alagoanas e baianas, antes consideradas da região do médio São Francisco, e outro o problema em 25 
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relação ao balanço hídrico. São então debatidas questões administrativas relacionadas à atuação das CCRs 26 

decorrentes da atual divisão e os problemas resultantes da falta de divulgação dessa informação. Após 27 

definição dos encaminhamentos em relação a essa questão, são iniciados os assuntos gerais e Julianeli Lima 28 

informa que nenhum procedimento para início do projeto proposto por ele de educação ambiental, já 29 

aprovado pela DIREC, foi feito. Diante disso, Maciel Oliveira informou que irá a Petrolina para se reunir 30 

com o coordenador para detalhar as atividades do projeto e encaminhar para a Agência Peixe Vivo. Honey 31 

Gama lembra também do projeto da CCR Baixo de instalação de marcos em locais onde foram e estão sendo 32 

executados projetos do CBHSF, ficando acordado que ele encaminharia a demanda para a Tanto apresentar 33 

as artes já na próxima reunião da DIREC. Lessandro Costa informa que está planejando, para a próxima 34 

plenária do CBHSF, que ocorrerá em Lagoa da Prata, a ida de membros do CBHSF para visitar a nascente do 35 

rio São Francisco. 36 

 37 

3. Encaminhamentos  38 

Foram realizados os seguintes encaminhamentos: 39 

 40 

 Solicitar da Agência Peixe Vivo a atualização das informações no site do CBHSF relativas ao PRH-41 

SF atual; 42 

 Inserir no site mapas das CCRs com os nomes dos municípios;  43 

 Enviar o PRH-SF com shapefiles, acompanhado de ofício circular, a todas as instituições que 44 

utilizam e divulgam informações da bacia do rio São Francisco, para atualização do banco de dados 45 

dos mesmos. No caso de alguns órgãos, como IBGE, ANA, Ministério do Meio Ambiente e 46 

Codevasf, também poderão ser feitas visitas por membros do CBHSF para isso;  47 

 As dificuldades administrativas, relativas a esses limites fisiográficos, para desenvolvimento das 48 

atividades das CCRs, serão resolvidas internamente pela DIREC;  49 

 Facilitar o acesso e dar mais visibilidade, no site, aos documentos do PRH-SF; 50 

 Os membros da DIREC , com auxílio do Melchior Nascimento , irão efetuar uma avaliação crítica do 51 

site do CBHSF e levantar sugestões para melhorias. Após isso, a empresa Tanto será convidada para 52 

participar de uma reunião da diretoria.  53 

 54 

Não havendo mais assuntos a tratar, Maciel Oliveira agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 55 

 56 

  57 
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 61 

Anivaldo de Miranda Pinto 

Presidente do CBHSF 
Lessandro Gabriel da Costa 

Secretário do CBHSF 
 62 


