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AJUDA MEMÓRIA  
 
 

1. Participantes: 
 

Nome Instituição 

MEMBROS 

1 Honey Gama Oliveira OAB/SE 

2 Rosa Cecília Lima Santos OSCATMA/SE 

3 Anivaldo de Miranda Pinto Instituto Ecoengenho 

4 Bruno Jackson M. de Almeida Fundação Mamíferos Aquáticos/SE 

5 José Roberto Valois Lobo CASAL/AL 

6 Cláudio Júlio M. M. Filho DESO/SE 

7 José Bonifácio Valgueiro de Carvalho DICOP/SE 

8 Melchior Carlos do Nascimento CREA/AL 

9 José Marcos de Oliveira Silva Prefeitura Municipal de Propriá/SE 

10 Genivaldo Vieira dos Santos Prefeitura Municipal de Pacatuba/SE 

11 Antônio Jackson Borges Lima Prefeitura Municipal de Penedo/AL 

12 Pedro de Araújo Lessa  SEMARH/SE 

13 Luiz Roberto Porto Farias OAB/AL 

14 Rubens Riscala Madi UNIT 

15 Celso Celestino da Silva Xukuru Kariri 

16 Gustavo Silva Carvalho SEMARH/AL 

CONVIDADOS 

13 Manoel Vieira Jr. AGB Peixe Vivo 

14 Juliana Sheila de Araujo AGB Peixe Vivo 

15 Mykael Bezerra Santana Engenatus/SE 

16 Igor Pinheiro da Rocha Engenatus/SE 

17 Moisés Santos IRRIPLAN 

18 Moisés Meneses dos Santos CBHSF/CTIL 

19 Bruna Vieira Barbosa Cáritas Diocesana de Propriá 

20 Jorge Izidro Associação Aroeira 

21 Rita Paula dos Santos Associação Aroeira 

22 Isabella Ferreira Nascimento UNIT/SE 

23 Otavio A. N Silva Prefeitura de Piaçabuçu 

24 Luiz Eduardo Oliveira UNIT/SE 

25 Luiz A. R Dourado CBHSF/CTIL 

26 Fabia Carvalho de Carvalho CBHSF/CTIL 

27 Rosane Moreira de Brito CASAL 

28 Jammily Alexsandra da Silva CASAL 

29 Mario Luiz Cáritas Diocesana de Propriá 
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2. Composição da mesa e abertura  

 

O Sr. Anivaldo Miranda faz a abertura da reunião, dando boa vinda a todos. Informa 

sobre as discussões atuais que o CBHSF está participando referente à crise hídrica, com 

destaque para a redução de vazão do rio no baixo São Francisco e a salinização do 

trecho do rio no município de Piaçabuçu, e explica sobre o Processo de Conflito de Uso 

que foi instaurado pelo CBHSF. O Sr. Prefeito Djalma Beltrão explana sobre a situação 

do rio, principalmente no município de Piaçabuçu, destacando o problema de saúde 

pública causada pela qualidade da água para consumo que está sendo fornecida para a 

população. Informa sobre as medidas que estão sendo adotadas pela prefeitura. O 

Secretário de Meio Ambiente, Sr. Otávio Augusto, destaca que a Prefeitura de 

Piaçabuçu se compromete a ser parceira nesse processo junto com o CBHSF. Relata as 

atividades da visita feita pela Comissão Processante no município e solicita execução de 

ações mitigadoras do problema de salinização da água de consumo que Piaçabuçu está 

passando. Após discursos, o Sr. Anivaldo Miranda faz a entrega dos livros 

comemorativos do CBHSF aos representantes da prefeitura presentes na mesa.  

 

 

3. Informes do Coordenador da CCR Baixo sobre a sua participação na reunião 

da CTIL realizada nos dias 23 e 24 de janeiro em Maceió  

 

O Sr. Honey esclarece que a escolha do município de Piaçabuçu para realização da 

reunião da CCR Baixo foi devido a essa problemática. Informa sobre os objetivos e 

ações do CBHSF, explica todos procedimentos realizados pelo CBHSF e próximos 

passos a serem adotados referente ao Processo de Conflito de Uso 003/2015. Tendo em 

vista que ao longo da reunião seriam apresentados diversos projetos a serem submetidos 

para apoio do CBHSF, o Sr. Honey explica as etapas de aprovação e contratação do 

CBHSF dessas ações.  

 

 

4. Aprovação da ajuda-memória da reunião da CCR Baixo ocorrida em 

20/10/2016, no município de Propriá/SE  

 

A ajuda memória foi aprovada sem alterações.  
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5. Apresentação do andamento do Projeto Hidroambiental desenvolvido no 

Médio e Baixo Piauí  

 

O Sr. Igor Pinheiro, técnico da empresa ENGENATUS, apresenta a empresa, as 

atividades que ela executa e a equipe envolvida no projeto contratado pela CBHSF. 

Realiza a apresentação da área do projeto, as atividades contratadas e a quantitativo 

executado. Destaca que a próxima etapa é o plantio das mudas, que será iniciado com o 

início do período chuvoso. O técnico informa que essa etapa deve ser finalizada em 

agosto de 2017, quando será iniciado o trabalho de manutenção florestal. O Sr. Roberto 

Lobo lembra que o Nordeste está passando por um período de seca e gostaria de saber 

como a empresa está programando para fazer essa manutenção das plantas. O Sr. Igor 

explica sobre o monitoramento hidrometeorológico feito pelos técnicos e informa que a 

empresa está se planejando para contratação de carros-pipa para irrigação, caso 

necessário. Informa que iniciarão o plantio em áreas que possuem um perfil 

hidrometeorológico melhor, para depois partir para áreas mais secas. O Sr. Jorge Izidro 

questiona a informação de que o serviço previsto na nascente de Piaçabuçu possa ser 

realocado devido às características da área, que impossibilita o plantio e cercamento 

conforme inicialmente previsto, sugerindo que para isso a empresa entre em contato 

com técnicos locais para subsidiar na execução dessas atividades. O Sr. Igor explica 

que, por se tratar de um terreno de várzea, o cercamento demandaria estacas de 5m e 

mudas não previstas no Termo de Referência. Nesse sentido, a empresa está elaborando 

uma nota técnica para a IRRIPLAN e Agência Peixe Vivo para verificar uma solução. 

Ressalta que esse procedimento tem sido adotado para todos os problemas encontrados 

e sugestões da empresa para execução do contrato. O Sr. Honey Gama perguntou se o 

técnico tinha sugestões para os próximos termos de referência do CBHSF, o Sr. Igor 

destaca a necessidade de análise de solo na fase de diagnóstico. Além disso, segundo 

ele, algumas especificações da impressão da cartilha podem ser atualizadas. O Sr. 

Melchior informa que a necessidade de análise de solo foi apontada por representantes 

da universidade em uma visita técnica realizada no projeto de recuperação 

hidroambiental do alto Piauí, que destacaram também que a melhor solução fosse uso 

de técnicas alternativas para adubação dessas mudas tornando o projeto mais 

sustentável. O Sr. Igor opina que apesar de ser a favor de práticas alternativas, mais 

orgânicas, ressalta que ainda há um risco de garantia de qualidade do composto, sendo 

complicado esse controle. A Sr.. Juliana Araujo esclarece que análise de solo está 

previsto nos próximos TRs de diagnóstico na Região Hidrográfica do Piauí. Após 

realizar os esclarecimentos de dúvidas dos participantes, a empresa encerra sua 

exposição. O Sr. Honey solicita que a Engenatus liste essas sugestões para que a CCR 

Baixo encaminhe para a CTPPP.  
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6. Metas para implantação do Plano da Bacia do São Francisco 

 

O Sr. Honey Gama e a Sra. Rosa Cecília sugerem que sejam eleitos coordenadores para 

cada eixo do Plano da Bacia do São Francisco, entre os membros da CCR Baixo, e na 

próxima reunião cada coordenador apresente prioridades de ações para execução do 

Plano no seu eixo. Assim, após discussão, foram eleitos os seguintes representantes: 

 

 EIXO I – Governança e Mobilização Social: Antônio Jackson 

 EIXO II – Qualidade da água e Saneamento:  Roberto Lobo 

 EIXO III - Quantidade da água e usos múltiplos: O Sr. Roberto Lobo sugere 

que seja convidado alguém da SEMARH 

 EIXO IV- Sustentabilidade Hídrica no Semiárido: Jorge Izidro 

 EIXO V - Biodiversidade e Requalificação Ambiental: Bruno Jackson 

Melo de Almeida 

 EIXO VI – Uso da Terra e Segurança de Barragem – ninguém se habilitou 

 

Foi sugerido pelo Sr. Pedro Lessa que a representatividade deve ser por instituição, uma 

vez que a mesma pode ter pessoas no quadro que tenha afinidade com o tema. Assim, o 

Sr. Honey Gama solicita que se alguém tiver em sua instituição alguém que possa 

indicar, envie o nome para a coordenação da CCR.  

 

7. Apresentação de projetos para aprovação pelas Universidades UNIT e UFS 

 

Foram apresentados os seguintes pelos proponentes: 

 

 Meninas e Meninos do Rio – Projeto da Cáritas, representada pelo Sr. 

MauroLuiz e Sra. Bruna Vieira 

 Saúde e qualidade de vida para a população quilombola do Baixo São 

Francisco- apresentado pelo Sr.  Luiz Eduardo Oliveira 

 TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA: referências de pequenas comunidades do 

Baixo São Francisco - apresentado pela Sra Daniella Pereira 

 OCORRÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE MICROPOLUENTES NO BAIXO SÃO 

FRANCISCO SERGIPANO - apresentado pela Sra Isabella Ferreira Nascimento 

Maynard 
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O Sr. Anivaldo Miranda informa que todos serão encaminhados para o Fórum das 

Entidades de Ensino Superior da Bacia do Rio São Francisco e na sequencia os projetos 

serão submetidos à análise técnica da Agência Peixe Vivo e por fim para a Diretoria 

Colegiada. Destaca que todos os projetos passam por diversas etapas, havendo, no 

entanto, projetos prioritários para serem executados pelo CBHSF.    

 

 

8. Apresentação de projeto de peixamento para o baixo São Francisco 

 

A Sra. Rosa Cecília realiza a apresentação da proposta de projeto de peixamento na 

calha do São Francisco, informando a importância de sua execução, metodologia de 

mobilização, custo previsto de R$ 810.000,00, e período de execução de 3 anos. O Sr. 

José Bonifácio informa sua experiência com projetos semelhantes, apontando os erros e 

acertos. O Sr. Honey Gama, após destacar a necessidade do projeto, solicita que a CCR 

vote a aprovação da proposta. O Sr. Anivaldo Miranda solicita um maior detalhamento 

da proposta, com informações essenciais para que seja melhor avaliado para que o 

Comitê possa fazer alguma coisa. Destaca que o peixamento feito dessa forma é 

emergencial, devendo ser realizadas ações para melhoria das condições ambientais, 

conforme previsto no plano de bacia. Assim, sugere que seja feita uma votação 

simbólica de admissibilidade deste e dos demais projetos apresentados. O Sr. Honey 

pergunta aos presentes se há algum voto contrário à proposta. Não havendo, a proposta 

foi aprovada, ficando acordado que o projeto deve ser encaminhado à Agência Peixe 

Vivo para que viabilize a execução e firme parcerias. 

 

 

9. Apresentação das demandas das Comunidades Indígenas de Sergipe e Alagoas 

 

O Sr. Celso Celestino explana sobre a problemática das comunidades indígenas, 

destacando problemas de abastecimento de água para o povo Xuxuri Kariri em Palmeira 

dos Índios e o número de nascentes que poderiam ser recuperadas, solicitando que o 

CBHSF avalie o que pode ser feito para essas comunidades.  

 

 

10. Aprovação do calendário de visitas da Comissão de Acompanhamento de 

Projetos 

 

O Coordenador e a Secretária da CCR Baixo consultam o interesse dos membros em 

participar como suplentes da Comissão de Acompanhamento de Projetos, informando 

que tem disponíveis duas vagas.  Após esclarecimentos da Sra. Rosa sobre as atividades 

desta comissão, os Srs Marcos Oliveira e Sr. Celso Celestino informam que podem 
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participar do grupo. A Sra Rosa informa que irá encaminhar a proposta de calendário 

para a equipe opinar, sendo pré-definida a data de 9 de março, na cidade de Traipu, 

para a primeira reunião da Comissão.  

 

 

11. Apresentação do plano de atividades a serem realizadas no dia de defesa do 

Velho Chico 

 

O Sr. Honey informa que a CCR Baixo precisa escolher 2 cidades para realização das 

atividades do Dia em Defesa do Velho Chico.  O Sr. Antônio Jackson sugere que seja 

o município de Traipu, uma vez que a prefeitura irá promover diversas atividades, o 

que poderiam ser conciliadas com as ações CBHSF. O Sr. José Marcos solicita que a 

outra cidade seja Propriá, para que tanto o Estado de Alagoas como de Sergipe sejam 

contemplados. A CCR Baixo aprova as propostas.  

 

 

12. Informações sobre Audiência Pública sobre o Projeto de Integração do Rio 

São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. 

 

O Sr. Honey informa sobre a consulta pública que está sendo realizada pela Agência 

Nacional de Águas referente à fixação de preços para as águas dos canais da 

transposição, até o dia 26 de fevereiro, no site da Agência.  

 

 

13. Informes gerais 

 

Após discussões ficou definido que a próxima reunião da CCR Baixo será realizada em 

Aracaju, a princípio no auditório da OAB, no mês de abril.   

Os proponentes dos projetos solicitam mais detalhes sobre as etapas que as propostas 

serão submetidas, o que é esclarecido pelo Sr. Honey Gama e Sra. Juliana Araujo.  

O Sr. Honey Gama informa sobre as Caravanas de Saneamento no Baixo São Francisco.  

Por fim, o coordenador agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a 

tratar, encerrou a reunião às 16:20 h.  

 

 

 

 

Piaçabuçu/AL, 17 de fevereiro de 2017 
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