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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e nove, às 14h, no Auditório da Câmara 1 

Municipal de Vereadores, no município de Xique-Xique, Bahia, foi realizada a Reunião Ordinária 2 

da Câmara Consultiva Regional do Médio SF – CCRMSF. Participaram da reunião seguintes 3 

membros / instituições titulares: Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA / Evanildo 4 

P. Lima (representado por Ana Paula Medina); Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia 5 

– AIBA / José Cisino Menezes Lopes; Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF 6 

/ Ednaldo de Castro Campos; Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA/BA / 7 

José Geraldo dos Reis Santos (representado por João Bastos Neto); CBH Verde e Jacaré / Cecília 8 

Machado de Oliveira; CBH Paramirim e Santo Onofre / Anselmo Caires. Participaram os 9 

seguintes membros / instituições suplentes: Associação dos Quilombolas da Lagoa das 10 

Piranhas / Cláudio Pereira da Silva; CBH Verde e Jacaré / Roberto Rivelino Souza Rocha.  11 

Ausência justificada membro / instituição suplente: Bahia Mineração / Bruno de Rezende Veiros 12 

Ferreira; CBH Paramirim e Santo Onofre / Demerval Gervásio Oliveira. No turno da manhã 13 

houve o Seminário sobre a Elaboração de Estudo de Viabilidade para implantação do Plano de 14 

Ação S.O.S. Lagoa de Itaparica. A tarde, às 14h, teve início a reunião da CCR Médio SF. Após a 15 

verificação de quórum, Ednaldo Campos, coordenador da CCR Médio deu a boas-vindas aos 16 

presentes, e fez a apresentação dos membros da CCR Médio que estavam presentes na reunião. 17 

Em seguida foi feita a aprovação da Minuta da Ata da Reunião da CCR Médio, realizada dia doze 18 

de julho, na cidade de Ibotirama/BA. Seguindo a pauta da reunião, Ednaldo trouxe os informes 19 

da Reunião Plenária do CBHSF, realizada em Montes Claros/MG, onde destacou que nesta 20 

reunião foi discutida a proposta de Deliberação Normativa que dispõe sobre a organização e 21 

funcionamento das CCRs; no evento também foi aprovado um termo de parceria com 22 

instituição não governamental; foi formado convênio com o Instituto Interamericano de 23 

Cooperação para Agricultura – IICA, ressaltando que a região do Médio São Francisco vai ser 24 

beneficiada com essa parceria; acrescentou que o IICA “vai trazer uma equipe de técnicos super-25 

qualificados em agricultura e novas tecnologias para quem trabalha com agroecologia e 26 

agricultura familiar”. Ednaldo informou ainda que durante a reunião plenária do CBHSF foi 27 

aprovado a confecção de mais 40 planos municipais de saneamento básico para os municípios 28 

da Bacia do Rio São Francisco, dez para cada região fisiográfica. Ednaldo prossegui informando 29 

sobre o status dos Planos de Requalificação Hidroambiental, onde destacou que os TDR’s 30 

estavam prontos e justificou que haverá um atraso de uma semana para divulgação, devido ao 31 

acidente ocorrido na cidade de Brumadinho em Minas Gerais. Em continuidade, a palavra foi 32 

repassada ao Sr. João Bastos, representante da CTIL, que iniciou a discussão sobre a Deliberação 33 

que dispõe sobre o funcionamento das Câmaras Consultivas Regionais.  Após discussão e 34 

análise do Art. 2º, inciso I e II, foi proposto a seguinte alteração no texto do documento “na 35 

ausência do comitê afluente, um representante, escolhido pela CCR dentro do território da CCR”. 36 

João Bastos informou que com esta proposição acaba apagando o parágrafo terceiro, e todos 37 
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os membros presentes concordaram. Seguindo a análise do documento, Ednaldo explanou seu 38 

descontentamento com o Artigo 2º, parágrafo 1º, pois, de acordo com o texto do documento, 39 

não há possibilidade de custeio dos membros suplentes para participar das reuniões. Foi 40 

proposto pelos membros, como demanda da CCR Médio, que na reunião das CCRs seja 41 

convocado titulares e suplentes, e neste sentido, o acréscimo no documento do texto: “Para as 42 

reuniões das CCRs serão convocados os membros titulares e suplentes”. Se as outras Câmaras 43 

Consultivas concordarem, Ednaldo pede a CTIL para debruçar sobre o processo legal, a fim de 44 

verificar este custeio pode ser feito legalmente.  Foi sugerido pelos membros que a Deliberação 45 

discutida, com as sugestões apresentadas, voltasse novamente para a CTIL. Dado por finalizado 46 

as discussões sobre as CCRs, João Bastos conduziu as discussões sobre a deliberação que dispõe 47 

sobre o Regimento Interno do CBHSF. João fez uma introdução, explanando que a Deliberação 48 

sobre o Regimento interno teve muitas alterações de ordem de redação, para ajustar redação, 49 

e outras de mudança de procedimento, e de mudança e estruturação do CBHSF. João elucidou 50 

que a primeira mudança importante foi no Art. 5º, inciso II, onde se lê “arbitrar em primeira 51 

instância administrativa, por quaisquer meios alternativos, os conflitos relacionados aos 52 

recursos hídricos, no âmbito de sua área de atuação”. Destacou que a alteração foi motivada 53 

pelo curso Mediação de Conflitos na área de recursos hídricos, e de lá surgiu o entendimento 54 

de que não há só uma forma de meio alternativo para resolver um conflito na área de recursos 55 

hídricos: tem a conciliação, a mediação, a arbitragem, a negociação, e por último, antes da 56 

questão judicial, a transação, e somente depois destes meios, a ação judicial. Cláudio não 57 

concordou com a redação do documento, afirmando que, quando colocado no texto “por 58 

qualquer meio alternativo”, se esta afirmando que o comitê só resolverá as questões de conflito 59 

alternativamente, e o comitê tem que assumir a responsabilidade administrativamente. Neste 60 

sentido, sugere a mudança na redação “arbitrar, em primeira instancia administrativa ou por 61 

qualquer meio alternativos...”, pois segundo o mesmo, com a alteração o entendimento do 62 

texto não se fecha única e exclusivamente na alternativa e englobaria tudo de todas as maneiras 63 

que pudesse colocar. Aberta a votação, os membros decidiram pelo texto do documento, sem 64 

alteração na redação. Dando continuidade, João Bastos apresentou as alterações da 65 

Deliberação, explicando aos membros o motivo das mudanças no regimento, e esclarecendo as 66 

dúvidas apresentadas. João Bastos afirmou que todas as propostas apresentadas e acrescemos 67 

sugeridos vão ser apresentados na próxima reunião da CTIL, antes de ser lavado à Reunião 68 

Plenária do CBHSF. Finalizada as discussões, a reunião foi encerrada às 17h30min, sendo 69 

lavrado a presente, que após aprovada pelos membros da CCR Médio, será assinada pelo 70 

Coordenador e pelo Secretário.   71 

EDNALDO DE CASTRO CAMPOS    JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 72 

Coordenador da CCRMSF     Secretário da CCRMSF 73 


