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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO 

 

Local: Penedo/AL 

Data: 30 de novembro de 2018 

Horário: 09h00-17h00 

 

 

AJUDA MEMÓRIA  
 

 

1. Participantes: 
 

Nome Instituição 

MEMBROS 

1 Honey Gama Oliveira OAB/SE 

2 Rosa Cecília Lima Santos OSCATMA/SE 

3 Cláudio Júlio M. M. Filho DESO/SE 

4 José Gabriel Almeida de Campos DESO/SE 

5 Luiz Roberto Porto Farias OAB/AL 

6 Mário Rosa de Albuquerque Prefeitura Municipal de Propriá/SE 

7 Antônio Jackson Borges Lima Prefeitura Municipal de Penedo/AL 

8 Heráclito Oliveira de Azevedo DICOP 

9 Pedro de Araújo Lessa SEMARH/SE 

10 Maria Elza Messias Soares de Araújo CBH Piauí 

11 Anivaldo de Miranda Pinto Instituto Ecoengenho 

12 José Roberto Valois Lobo CASAL 

13 Marcelo Ribeiro CBH Piuaí 

14 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes Instituto Vila Flor 

15 José Maciel Nunes de Oliveira FEPEAL 

16 Melchior Carlos do Nascimento CREA/AL 

CONVIDADOS 

17 Karina Carvalho SANEAMB 

18 Geynisson Santana SANEAMB 

19 Demerson Muniz SANEAMB 

20 Jeanderson Silva SANEAMB 

21 Andrezza Carla Bueno da Silva Embaúba Ambiental 

22 Maria Lyra Lauriano Araújo Embaúba Ambiental 

23 Alana Lauriano Araújo Embaúba Ambiental 

24 Janiel Batista GOS Florestal 

25 Marx Iuri Costa Nascimento Engenatus 

26 Deisy Tanto Expresso 

27 Manoel Vieira de Araujo Junior  Agência Peixe Vivo 
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2. Abertura e verificação de quórum 
 

Verificado o quórum, o Coordenador Honey Gama deu início a reunião às 09:15h e 

convidou a Sra. Karina Carvalho, representante da empresa Saneamb, responsável pelo 

diagnóstico da bacia do rio Betume, para iniciar sua apresentação. Após a 

apresentação o Sr. Melchior Nascimento falou sobre a necessidade de todos os 

diagnósticos apresentarem o quantitativo geral de nascentes presentes na bacia, 

mesmo que não sejam feitas intervenções em todas elas. O Sr. Pedro Lessa discordou e 

disse que não era necessário fazer um levantamento de todas as nascentes. Após mais 

algumas discussões, iniciou-se um debate sobre a relação entre o CBHSF e a Agência 

Peixe Vivo, e um dos temas debatidos foi a restruturação do quadro de funcionários da 

delegatária. O Sr. Honey Gama disse que irá solicitar informações acerca dessa 

restruturação da Agência Peixe Vivo, quais funcionários permanecerão e quais serão 

suas respectivas funções em atendimento ao CBHSF. O Sr. Anivaldo Miranda informou 

que já estão agendadas reuniões com o GACG e Conselho de Administração da Agência 

Peixe Vivo para tratar deste, e de outros assuntos relacionados ao Contrato de Gestão, 

onde o CBHSF fará as considerações necessárias sobre diversos assuntos. O Sr. 

Anivaldo Miranda também falou da necessidade dos Coordenadores da CCR’s ligarem 

para seus pares e falarem a respeito do assunto. Além disso, disse que as demissões 

ocorreram de forma unilateral e que será feita uma moção de desagravo na próxima 

reunião Plenária, solicitando reconsideração das demissões. Após mais alguns debates, 

foi iniciada a discussão sobre os documentos que serão discutidos na Plenária (sobre 

CT’s, CCR’s e RI). O Sr. Roberto Farias fez alguns esclarecimentos sobre o assunto e a 

Sra. Ana Catarina irá enviar algumas suas considerações/sugestões que deverão ser 

incorporadas aos documentos. O Sr. Maciel Oliveira sugeriu a retirada da pauta da 

Plenária a deliberação relacionada ao Regimento Interno do CBHSF, principalmente 

devido aos assuntos relacionados ao Código de Ética. O Sr. Anivaldo Miranda 

concordou e disse que seria necessária, antes de discussão em Plenária, a criação 

deste código de ética. Sobre a alteração do Regimento Interno e a criação do cargo de 

Vice Presidente Institucional, foi sugerida pelos membros da CCR Baixo a denominação 

de 1º Vice Presidente e 2º Vice Presidente. Após mais algumas considerações, o Sr. 

Honey Gama encerrou a primeira parte da reunião. Após o intervalo, o Sr. José Gabriel 

Campos, representante da Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO, falou sobre 

o desejo de realizar uma parceria com o CBHSF visando o repasse de mudas para as 

empresas que executam os projetos hidroambientais na bacia, uma vez que a 

instituição possui um viveiro que produzirá cerca de 1 milhão de mudas para serem 

distribuídas. A possível parceria foi elogiada pelos presentes. Logo após a participação 

dos representantes da DESO, o Sr. Mário Rosa de Albuquerque se apresentou e falou 

uma pouco de sua experiência como Superintendente do Consórcio de Saneamento 
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Básico do Baixo São Francisco, atuando em todos os municípios sergipanos na bacia do 

São Francisco. Falou a respeito da importância do trabalho integrado entre Consórcio e 

CBHSF. Solicitou, em uma próxima oportunidade, um espaço para apresentar o projeto 

do Consórcio com mais detalhes. Em seguida, a representante da empresa Embaúba 

Ambiental apresentou o diagnóstico das nascentes nas bacias dos rios Boacica e 

Perucaba e, após sua apresentação, foi iniciada uma discussão sobre o assunto. Após 

as considerações dos membros da CCR Baixo foi dada a palavra ao representante da 

empresa GOS Florestal, Sr. Janiel Batista, que iniciou a apresentação sobre o projeto de 

recuperação hidroambiental da bacia do Rio Curituba. Seguindo a apresentação, foi 

iniciada uma discussão sobre o andamento do projeto. O Sr. Heráclito Oliveira fez 

algumas críticas ao projeto, que segundo ele perdeu sua originalidade, afirmando que 

algumas atividades não foram realizadas, como a construção dos gabiões e o plantio 

no lado direito do rio Curituba. Também fez críticas a Mobilização Social que está em 

andamento no projeto. Após outras discussões, o Sr. Anivaldo sugeriu que fosse dada 

uma premiação para as empresas que executassem os melhores projetos. Para os 

novos projetos que foram contemplados na última seleção, sugeriu que as CCR’s 

tivessem maior atenção durante a confecção dos TDR’s, para que os mesmos sejam 

elaborados de acordo com as necessidades/peculiaridades de cada proponente/região. 

Logo após, o representante da empresa Engenatus, Sr. Marx Iuri Nascimento fez sua 

apresentação sobre o andamento do projeto de recuperação hidroambiental das 

porções média e baixa da bacia do rio Piauí. Sobre o projeto, foram discutidas as 

dificuldades durante o processo de mobilização e foram feitas algumas sugestões. Por 

fim, o Sr. Anivaldo Miranda informou sobre a convocação para uma reunião na ANA 

em Brasília, no dia 04 de dezembro, para discussões sobre a saída dos diretores da 

Agência Peixe Vivo e a repercussão destas demissões. Após mais algumas breves 

discussões e não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador agradeceu a presença 

de todos e encerrou a reunião às 17hs.  

 

 

 

Penedo/AL, 30 de novembro de 2018 
 
 
 
 

_________________________ 
Honey Gama Oliveira 

Coordenador da CCR Baixo 
 

________________________________ 
Rosa Cecília Lima Santos 
Secretária da CCR Baixo 
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