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AJUDA MEMÓRIA 
Participantes: 

Nome Instituição 

MEMBROS 

1 Melchior Carlos do Nascimento UFAL 

2 José Maciel Nunes de Oliveira FEPEAL 

3 Pedro de Araújo Lessa  SEMARH - SE 

4 Jorge Izidro dos Santos Instituto Ecoengenho 

5 Rosa Cecília Lima OSCATMA 

6 José Bonifácio Valgueiro de Carvalho DICOP 

7 Antônio Jackson Borges Lima Prefeitura Municipal de Penedo 

8 Anivaldo de Miranda Pinto FDA 

9 Artemizio Cardoso de Resende CREA/SE 

10 José Roberto Valois Lobo CBH Piauí 

CONVIDADOS 

11 Alberto Simon Schvartzman AGB PEIXE VIVO 

12 Juliana Sheila de Araújo AGB PEIXE VIVO 

13 Ana Cristina da Silveira AGB PEIXE VIVO 

14 Pedro Lima  AGB PEIXE VIVO 

15 Delane Barros CDLJ Publicidade 

16 Moisés Santos IRRIPLAN 

17 Allana Rachel Monteiro  MPE/SE 

18 Geiza Thais Rangel e Souza UNIT/SE 

19 Sérgio Onofre Seixas de Araújo UFAL 

20 Marx Iuri Costa do Nascimento GESOIS 

21 Débora Oliveira Queiroz Dias  GESOIS 

22 Cláudio Júlio Machado Mendonça Filho DESO - SE 
 

 

 
1) Abertura 

O Coordenador da CCR Baixo, Sr. Melchior Nascimento, inicia a reunião com a 

verificação de quórum e aprovação da pauta. 
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2) Aprovação das ajudas-memória das reuniões da CCR Baixo São Francisco 
realizadas em Aracaju-SE em (15/07/2015) e em Maceió-AL (17/11/2015) 
 

O Sr. Melchior Nascimento pergunta se todos realizaram a leitura das Ajudas Memória 

e se há alguma consideração a ser feita. Tendo em vista que não houve solicitação de 

ajustes, as Ajudas Memória das duas reuniões foram aprovadas. 

 
 
3) Aprovação dos projetos a serem executados no Baixo São Francisco 

 
Após contextualização pelo Coordenador da CCR Baixo, o Sr. Alberto Simon e a Sra. 

Juliana Araujo apresentam as demandas 2013 de projetos propostos pela CCR Baixo, 

seguindo a discussão sobre a manutenção das mesmas para continuidade dos 

procedimentos para contratação. Foram definidas e aprovadas as seguintes demandas: 

 

BACIA NOME DO PROJETO PROPONENTE MUNICÍPIO 

Badajós e 
Estiva 

Preservação e Recuperação 
Hidroambiental  de nascentes dos 
municípios  sergipanos da foz  do 

rio São Francisco e  Ações de 
Peixamento na referida região 

CCR BAIXO 

Japaratuba, Pacatuba, 
Brejo Grande, Ilha das 

Flores e Japoatã 

Rio Perucaba 

Diagnóstico de nascentes e 
proposição de planos de ações e 
mobilização social na bacia do rio 

Perucaba /AL 

CCR BAIXO 

Penedo , Piaçabuçu, 
Junqueiro, Teotônio 
Vilela, Limoeiro do 

Anadia e Arapiraca/AL 

Rio Boacica 

Diagnóstico de nascentes e 
proposição de planos de ações e 
mobilização social na bacia do rio 

Boacica/AL 

CCR BAIXO 

Igreja Nova, Feira 
Grande e Olho d`Agua 

Grande/AL 

 
 

Após debate referente aos recentes problemas de qualidade de água para 

abastecimento humano em municípios próximos à foz do rio São Francisco e as 

medidas necessárias, ficou definido que o Sr. Anivaldo Miranda irá encaminhar para a 

AGB Peixe Vivo um ofício solicitando a contratação de um serviço de levantamento da 

qualidade das águas destinadas ao consumo humano, dessedentação de animais e 
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contato primário identificando as causas e as fontes de eventuais contaminações, 

inclusive salinização. A Sra Geiza, da UNIT, informa que encaminhou para a CCR Baixo 

uma proposta de projeto referente a recursos pesqueiros, salinidade e contaminação 

por metais no rio São Francisco, a qual será verificada para realização dos 

procedimentos necessários para apoio do CBHSF.  

 

4) Solicitação de Apoio ao CBHSF – Festival de Cinema Universitário 

 
O Sr. Sergio Onofre apresenta o que foi realizado nas edições anteriores do festival. 

Informa que neste ano ocorrerá uma amostra competitiva, que consiste em um 

concurso público para o qual é elaborado um edital que define o perfil de interesse. Os 

interessados inscritos são avaliados por duas Comissões de Julgamento que 

selecionarão os filmes que serão exibidos no festival. Durante o festival, ainda será 

escolhido o melhor filme pelos jurados. A comissão irá elaborar o edital. O Sr. Melchior 

solicita o acolhimento da proposta, que consiste no apoio ao festival com enfoque na 

amostra competitiva e, segundo apresentado pelo Sr. Sergio Onofre, terá o custo de R$ 

100.000,00, o que é aprovado pelos membros da Câmara. O Sr. Melchior informa que 

encaminhará a demanda para a DIREX para aprovação.  

 

5) Informes sobre os projetos em andamento na região do Baixo SF 

O Sr. Alberto Simon e a Sra. Juliana Araujo apresentam a situação dos projetos na 

região. Diante da finalização projeto de diagnóstico de nascentes nas regiões do médio 

e baixo rio Piauí, com elaboração pela empresa responsável de uma minuta de Termo 

de Referência detalhando as ações para recuperação,  e tendo em vista que não foram 

executadas todas as propostas referentes à segunda família de projetos para o Baixo 

São Francisco, foi aprovada a contratação dos serviços de execução do serviço de 

“Recuperação Hidroambiental de Nascentes nas Regiões do Médio e Baixo Piauí, 

Estado de Alagoas”. Em relação ao projeto de “Levantamento da Situação Fundiária na 

APA da foz”, o Sr. Maciel relata o conflito fundiário na região, o que tem ocasionado a 

recusa dos proprietários à coleta de informações pelos técnicos da empresa nas áreas 

particulares.  Considerando que trata-se de apenas uma pequena área onde ocorreu o 

problema, fica definido que o projeto pode ser finalizado até onde foi possível, 

devendo ser posteriormente organizada uma solenidade de entrega do material para o 

Governo do Estado de Sergipe, IBAMA e MPF e MPE/SE. 
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6) Informes sobre o I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – I 

SBHSF 

 

O Sr. Melchior contextualiza, apresenta os objetivos, estrutura, prazos, inscrições 

e a situação atual da organização do I Simpósio da Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco, realizando os esclarecimentos necessários.  

 

7) Informes sobre o Processo Eleitoral do CBHSF 

A representante da empresa GESOIS, Debora Queiroz, informa sobre a equipe de 

mobilização que está trabalhando no Baixo São Francisco, os municípios visitados, 

problemas encontrados e solicita apoio dos membros no CBHSF para mobilização, 

destacando que sem essa ajuda o trabalho não será eficaz. Informa ainda que 

participará dos 2 dias plenária do CBHSF fazendo inscrições dos membros 

interessados.  

8) Informes gerais 

 
A representante do Ministério Público Federal informa que o órgão ajuizou a ação 

para impedir a redução de vazão no Rio São Francisco e que estão aguardando, 

por uma ação judicial, que a ANA, a CHESF e o IBAMA produzam um Termo de 

Referencia para realização de estudos que englobem várias temáticas, inclusive a 

questão cunha salina. Informa ainda que o MPF e MPE/SE estão trabalhando para 

realizar ações do Programa de Fiscalização Preventiva e Integrada em Sergipe, já 

no segundo semestre de 2016, na região de Canindé do São Francisco. Por fim, 

informa que no começo de junho o MPF e MPE/SE irão realizar uma audiência 

pública para a qual serão convidada a bancada parlamentar do Estado de Sergipe 

para discutir o problema da PEC 46, relativa ao Licenciamento Ambiental, e mais 4 

projetos de lei que juntos, segundo ela, acabam com o licenciamento ambiental 

no país.  

 

Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador da CCR Baixo SF encerra a 

reunião.  

 
Aracaju/SE, 18 de maio de 2016 


	AJUDA MEMÓRIA
	Participantes:

