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Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e vinte aconteceu a reunião por videoconferência da 1 

Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 2 

Francisco – CCRMSF/CBHSF. Participaram da reunião os seguintes membros / instituições titulares: 3 

Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA / Evanildo P. Lima; Associação dos Fruticultores da 4 

Adutora da Fonte – AFAF / Ednaldo de Castro Campos; CBH Verde e Jacaré / Cecília Machado de Oliveira; 5 

CBH Paramirim e Santo Onofre / Anselmo Caires. Participaram os seguintes membros / instituições 6 

suplentes: Bahia Mineração S.A. / Bruno Rezende Veiros Ferreiras (no exercício da titularidade); 7 

Associação dos Quilombolas da Lagoa das Piranhas / Cláudio Pereira da Silva (no exercício da 8 

titularidade); Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA/BA / Larissa Cayres de Souza (no 9 

exercício da titularidade); CBH Verde e Jacaré / Roberto Rivelino Souza Rocha. Estiveram presentes 10 

também: Barbara Leão, da ONG Zabumbão; Francimara Pereira, Auxiliar Administrativo da Agência 11 

Peixe Vivo; Thiago Campos, Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo; e Rúbia Mansur, Gerente de 12 

Integração da Agência Peixe Vivo. A reunião iniciou às 09h15min, após verificação do quórum. Sr. 13 

Ednaldo Campos iniciou a reunião, dando boas-vindas aos participantes e em seguida apresentou a 14 

pauta da reunião. Logo após, deu-se a aprovação da minuta da ata da reunião da CCR Médio realizada 15 

no dia 25 de junho de 2020, por videoconferência, provada por todos. Em continuidade, o Sr. Thiago 16 

Campos apresentou o status dos atos convocatórios para elaboração dos PMSB nos municípios 17 

contemplados no Médio SF. Neste sentido, informou que o ato convocatório que engloba os municípios 18 

de Uibai, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Morro do Chapéu, São Gabriel e João Dourado, ainda 19 

não foi finalizado e que só saberá o resultado na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto. Na data também 20 

serão abertos os envelopes do segundo lote dos municípios do Médio SF: Oliveira dos Brejinhos, Sítio 21 

do Mato, Paratinga, Boquira e Formosa do Rio Preto. Com relação ao município de Iuiu, informou que a 22 

Profill Engenharia e Ambiente foi a empresa vencedora do processo licitatório para elaboração do PMSB 23 

do referido município, e que a Agência Peixe Vivo tem até a próxima semana para assinar o contrato. O 24 

Sr. Thiago Campos esclareceu que agora todos os contratos serão segurados pelo seguro fiança de 10 % 25 

do valor do contrato, e que uma empresa não pode vencer mais do que um lote com uma mesma equipe, 26 

ou seja, a empresa tem que apresentar equipes distintas para participar de mais de um lote. O Gerente 27 

de Projetos da APV informou também que o processo licitatório de levantamento para cadastramento 28 

da região do Rio Formoso, afluente do Rio Corrente, está em fase de cotação de mercado. Com relação 29 

aos projetos hidroambientais, o Sr. Thiago Campos informou que o projeto de limpeza da Lagoa de 30 

Itaparica, em Xique Xique/BA, está em andamento, com previsão para início dos trabalhos em setembro. 31 

Repassou o status do projeto da implantação das compotas em Paramirim, na jusante de Zabumbão e 32 

contextualizou sobre a situação do referido projeto, esclarecendo que as obras atrasaram por conta da 33 

rescisão do contrato com a empresa SANEAMB e que, com a contratação da nova empresa, as atividades 34 

foram reiniciadas e as obras estão em andamento. O Sr. Anselmo Caires complementou informando que 35 

o referido projeto está bem adiantado, com 16 canais prontos e solicitou a Ednaldo Campos solicitar a 36 

Empresa Tanto Comunicação para fazer um trabalho de fotos e filmagem aérea, com drone, de toda a 37 

obra do Zabumbão, para divulgação do projeto. Na oportunidade apresentou Barbara Leão, da ONG 38 

Zabumbão, que representará o CBH PASO na CCR Médio. O Sr. Ednaldo Campos afirmou que a demanda 39 

solicitada por Anselmo Caires será atendida. Na oportunidade, o Gerente de Projetos da APV informou 40 

que foi licitado a laboração de estudo para entendimento da utilização das águas na área do aquífero 41 

urucuia e cárstico na BHSF, através do Ato Convocatório 022/2020. Com a palavra, o Sr. Cláudio Pereira 42 

perguntou a Thiago Campos sobre a situação do projeto apresentado e acolhido pela CCR Médio SF, na 43 

reunião em Rio de Contas, para ações de melhorias na Lagoa das Piranhas, em Bom Jesus da Lapa/BA, e 44 
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segundo o mesmo, foi encaminhado para a Gerência de Projetos da APV. O Sr. Thiago Campos explicou 45 

que a demanda só pode prosseguir por meio de uma resolução DIREC, e que até o momento não recebeu 46 

da diretoria a demanda de maneira formal. Em complemento, o Coordenador da CCRM informou que 47 

segundo informações repassadas por Edson Marques, da CODEVASF, esse projeto seria financiado pela 48 

CODEVASF, contudo, o IBAMA de Barreiras inviabilizou a aprovação do projeto. Orientou Cláudio Pereira 49 

entrar em contato com a CODEVASF de Bom Jesus da Lapa para tratar sobre a questão. O Sr. Cláudio 50 

Pereira disse que irá manter contato diretamente com o IBAMA, e logo após fará a devolutiva à CCRM. 51 

Dando continuidade, O Sr. Thiago Campos apresentou o modelo conceitual do Pacto das Águas 52 

desenvolvido pelo consultor Léo Mitre. Explicou o que é o pacto, seu objetivo e justificativa. Informou 53 

que o presidente do CBHSF, Anivaldo Miranda, solicitou que esse modelo conceitual de pacto fosse 54 

apresentado em todas as instâncias do CBHSF, e que todo membro e parceiro do Comitê faça a leitura 55 

do documento, se apropriem e auxilie o Comitê na busca por esse Pacto das Águas que será benéfico 56 

para toda a bacia hidrográfica. O Sr. Ednaldo Campos parabenizou o Gerente de Projetos da APV pela 57 

apresentação. Com a palavra, a Sra. Larissa Caires pontuou a necessidade, para desenvolvimento desse 58 

pacto, de um compromisso político, que deve ser construído com o governo, para fazer, aderir e 59 

caminhar junto e de forma integrada na questão de recursos hídricos da Bacia do São Francisco. 60 

Destacou também a necessidade de formalizar, por meio dos sistemas de recursos hídricos, dos 61 

conselhos, dos comitês, INEMA, SEMA, as pactuações que forem sendo construídas para que elas 62 

perdurem no tempo e não precisem ser renovadas também na medida que for mudando a gestão. 63 

Evidenciou que o gestor que estiver no Governo pode ter um entendimento diferente, e se preocupar 64 

apenas com a gestão do território baiano, sem levar em consideração a Bacia. Neste sentido, levantou 65 

os seguintes questionamento: como dar uma continuidade a estes compromissos?; como garantir que 66 

estes compromissos sejam compromissos de Estado e não um compromisso de Governo?; como garantir 67 

que o Estado da Bahia se comprometa”? Por fim, propôs que se deve aprofundar a questão do pacto 68 

dentro da CCRM, e criar parcerias com os comitês, SEMA, INEMA. Contribuindo com a discussão, o Sr. 69 

Cláudio Pereira ressaltou sobre o cuidado necessário para o pacto não cair no oportunismo. Reforçou 70 

que a preocupação do Comitê, como base, é que pelo menos esse debate do Pacto das Águas seja levado 71 

e levantado em todas as instâncias da Bacia. Defendeu o uso das mídias sociais e dos meios de 72 

comunicações para propagar e fazer com que o povo conheça. Destacou que o sentimento e 73 

necessidade do Pacto da Águas precisa ser trabalhada, e que esta é a preocupação do Comitê. Neste 74 

sentido acredita que esta é uma responsabilidade, um compromisso de cada um, começando da base, 75 

do Comitê, para assim levar esta expressão a todos que podem de alguma forma colaborar, contribuir 76 

para que este Pacto das Águas se efetive. A Sra. Rúbia Mansur informou que as contribuições da CCR 77 

Médio, bem como das outras instâncias do CBHSF, serão encaminhadas para DIREC, e neste sentido, se 78 

houver alguma contribuição posterior, enviar por e-mail. Dando continuidade à reunião, a pedido de 79 

Ednaldo Campos, o Sr. Thiago Campos informou que devido à falta de retorno do proponente da 80 

proposta do projeto do Instituto Federal de Irecê, para aproveitamento de óleo de gorduras, aprovada 81 

pela Resolução DIREC 65/2018, foi retirado da pauta. Em decisão unanime da diretoria, que acatou a 82 

sugestão de Ednaldo Campos, foi inserido no lugar deste, o projeto melhor pontuado, que era a proposta 83 

de conservação do solo da Prefeitura Municipal de Correntina, e que brevemente ele será inserido no 84 

rol daqueles contemplados. Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a Plenária do CBHSF, prevista 85 

para o dia 03 e 04 de setembro. Informou que a documentação a ser referendada na plenária foi 86 

encaminhada para os membros da CCR Médio por e-mail, para apreciação e conhecimento. Explicou 87 

que, embora as DN devam ser aprovadas em reuniões plenárias, devido a urgência, a incerteza por conta 88 
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da pandemia, e a necessidade de dar prosseguimento aos processos do CBHSF, foram todas aprovadas 89 

ad referendum pela DIREC, para posteriormente serem referendadas no plenário. Em seguida, a Gerente 90 

de Projetos da APV fez a apresentação das DN, e explicou o contexto e motivo de cada deliberação. 91 

Finalizada as discussões, a reunião foi encerrada às 11h, sendo lavrado a presente, que após aprovada 92 

pelos membros da CCR Médio, será assinada pelo Coordenador e pelo Secretário.   93 

EDNALDO DE CASTRO CAMPOS    JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 94 

Coordenador da CCRMSF     Secretário da CCRMSF 95 


