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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte aconteceu a reunião por 1 
videoconferência da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco do Comitê da Bacia 2 
Hidrográfica do Rio São Francisco – CCRMSF/CBHSF. Participaram da reunião os seguintes membros / 3 
instituições titulares: Empresa Baiana de Água e Saneamento – EMBASA / Evanildo P. Lima; 4 
Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF / Ednaldo de Castro Campos; CBH Verde e 5 
Jacaré / Cecília Machado de Oliveira; CBH Corrente / João Batista Soares Ferreira; CBH Paramirim e 6 
Santo Onofre / Anselmo Caires. Participaram os seguintes membros / instituições suplentes: Bahia 7 
Mineração S.A. / Bruno Rezende Veiros Ferreiras (no exercício da titularidade); Associação dos 8 
Quilombolas da Lagoa das Piranhas / Cláudio Pereira da Silva (no exercício da titularidade); Secretaria 9 
de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA/BA / Larissa Cayres de Souza (no exercício da 10 
titularidade); CBH Verde e Jacaré / Roberto Rivelino Souza Rocha; CBH Corrente / Marcos Rogério 11 
Beltrão dos Santos. Estiveram presentes também: Anivaldo Miranda, Presidente do CBHSF; Cláudia 12 
Sisan, da SEMA/BA; Mariana Carvalho, Jornalista da Assessoria de Comunicação do CBHSF; Tatiane 13 
Barreto, Presidente do CBH Verde e Jacaré; João Bastos Neto, Membro Câmara Técnica Institucional e 14 
Legal – CTIL/CBHSF; Francimara Pereira, Auxiliar Administrativo da Agência Peixe Vivo; Thiago Campos, 15 
Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo; e Rúbia Mansur, Gerente de Integração da Agência Peixe 16 
Vivo. A reunião iniciou às 09h15min, após verificação do quórum. O Sr. Ednaldo Campos iniciou a 17 
reunião, dando boas-vindas aos participantes e em seguida apresentou a pauta da reunião. Com a 18 
palavra, o Sr. Anivaldo Miranda, deu boas-vindas a todos e destacou a importância das matérias a 19 
serem aprovadas na plenária do CBHSF, que ocorrerá dia 27 de novembro. Logo após, deu-se a 20 
aprovação da minuta da ata da reunião da CCR Médio realizada no dia 14 de agosto de 2020, por 21 
videoconferência, provada por todos. Em continuidade, a Sra. Rúbia Mansur fez a apresentação da 22 
Deliberação ad referendum CBHSF nº 117, do Contrato de Gestão; do Termo de Referência do 23 
Contrato, onde é feito a conceituação e detalhamento das atividades da entidade delegatária; do 24 
Programa de Trabalho, que é o detalhamento dos indicadores do CG; e dos instrumentos do novo 25 
Contrato de Gestão, o PAP 2021-2025 e o POA 2021, explicando cada um destes instrumentos. 26 
Informou que, para o indicador 3 do Programa de Trabalho, a APV vai propor para o primeiro ano uma 27 
matriz das ações priorizadas pelo CBHF que deverá ser aprovada na primeira plenária de 2021, e para 28 
os anos 2 a 5 a APV será avaliado pela execução dos projetos físicos a partir dessa matriz. Informou 29 
que o contrato vigente se encerra dia 31/12, e que a ANA apresentou um novo modelo de contrato, 30 
padrão para todas as entidades delegatárias que tem funções de agência nos Comitês Interestaduais. 31 
Ressaltou que a aprovação do Contrato de Gestão deu-se através de Deliberação ad referendum, a ser 32 
apresentada na próxima Plenária do CBHSF, e que estão aguardando um retorno da ANA, para alterar 33 
a natureza do CBHSF, como ente neste novo Contrato de Gestão, haja vista o Comitê ter requerido que 34 
o papel dele dentro desse contrato seja de interveniente e não de anuente. Aberto o debate, o Sr. 35 
Anivaldo Miranda questionou o pouco tempo dado pela ANA e que o CBHSF teve para assimilar e 36 
trabalhar no novo modelo do Contrato de Gestão; alertou para pontos do novo contrato que 37 
engessam um pouco a flexibilidade do CBHSF, e defendeu que foi preservada a capacidade de 38 
autonomia do Comitê, contudo dentro de um contexto de regras que agora são mais rigorosas. A Sra. 39 
Larissa Caires, manifestou o apoio a aprovação do contrato e ao trabalho da APV, e na oportunidade 40 
informou que atualmente representa o Conselho Estadual de Recursos Hídricos da Bahia no Conselho 41 
Nacional de Recursos Hídricos, e também possui acento na Câmara Técnica de Integração da Gestão 42 
Ambiental com a de Recursos Hídricos, onde se discute a questão da água subterrânea. Por fim, a 43 
representante da SEMA/BA assumiu o compromisso de estar ao lado do CBHSF nos debates do CNRH, 44 
defendendo os interesses do Comitê do Rio SF, do Estado da Bahia e da Bacia do Rio SF. Dando 45 
continuidade à pauta da reunião, o Sr. Thiago Campos apresentou o status das ações e projetos que 46 
estão sendo realizados na região do Médio SF. Neste sentido iniciou informando primeiramente a 47 
situação dos projetos de requalificação ambiental contemplados a partir do Edital de Chamamento 48 
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Público nº 01/2018  que contemplou os municípios de Lapão, Paramirim, Barra do Mendes, Mulungu 49 
do Morro, Itaguaçu da Bahia e Correntina, todos no Estado da Bahia, cuja empresas já foram 50 
contratadas e o prazo para término da elaboração do projeto está previsto para abril de 2021, e 51 
explicou o motivo de atraso para início dos projetos, devido a rescisão do contrato, em 2019, da 52 
empresa que estava elaborando o trabalho de maneira duvidosa, o que gerou uma perda de trabalho 53 
de praticamente um ano. Com relação aos PMSBs contemplados por meio do Chamamento Público nº 54 
01/2019, para os municípios de Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Morro do Chapéu, Iuiu, 55 
Boquira, João Dourado, Oliveira dos Brejinhos, São Gabriel, Sítio do Mato, Paratinga, Formosa do Rio 56 
Preto e Uibaí, todos no Estado da Bahia, informou que as empresas desenvolvedoras já foram 57 
contratadas, são três empresas distintas, e os trabalhos já iniciaram e a prévia de conclusão é para 58 
novembro/2021; na oportunidade, pontuou a necessidade de pensar em formas que garanta a 59 
participação social, uma vez que é indissociável para desenvolvimento de um PMSB a participação 60 
popular em audiências públicas, prevista em lei, e a proposta é que seja preferencialmente de maneira 61 
remota devido a pandemia. Com relação aos Projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, o 62 
Gerente de Projetos da Agência Peixe Vivo informou que os projeto a serem realizados no município 63 
de Barra do Mendes e Macaúbas, selecionado a partir do Edital de Chamamento nº 02/2019, a 64 
empresa desenvolvedora contratada foi a COBRAPE Projetos Ltda., o prazo de conclusão do TDR é para 65 
fevereiro/2021 e início das obras em abril/2021. Quanto ao status dos Projetos Especiais, informou 66 
que a Elaboração do Projeto Executivo de Limpeza da Lagoa de Itaparica, em Xique Xique/BA, a 67 
conclusão está prevista para abril/2021; e o projeto para implantação das compotas no perímetro 68 
irrigado do Vale do Rio Paramirim, o contrato está em andamento, houve atraso por conta da 69 
pandemia e a previsão de conclusão está prevista ainda para o final novembro/2020.  O Sr. Thiago 70 
Campos informou também sobre o status do Cadastro de Usuário de recursos hídricos na Bacia do Rio 71 
Formoso, na Bahia, esclarecendo inicialmente que este é resultado de um acordo de cooperação do 72 
CBHSF e a APV com SEMA/BA e o INEMA, e que o processo de licitação foi concluído, homologado, o 73 
contrato assinado e a ordem de serviço foi dada dia 23/11. Atendendo à solicitação do Coordenador 74 
da CCR Médio, o Sr. Thiago Campos informou que referente a proposta apresentada pelo IFBA de Irecê 75 
não recebeu nenhum retorno do demandante, e por este motivo, foi selecionado o próximo 76 
contemplado que é Prefeitura de Correntina, demandante do projeto para implantação de ações de 77 
conservação do solo. Com relação a este projeto, a empresa já foi contratada, contudo acredita que os 78 
trabalhos deverão iniciar a partir de fevereiro/2021. O Sr. Ednaldo Campos chamou atenção para o 79 
fato de que, o pontapé inicial para a construção de cisternas demandado pelo projeto de convivência 80 
com o semiárido, será em abril/2021, e que este período é de seca, não tem chuva no sertão baiano, o 81 
que considerou um complicador, haja vista as cisternas, principalmente as de produção, que tem 82 
maior capacidade de armazenamento de água, possa rachar se estiver vazia; e neste sentido sugeriu 83 
acrescentar no TDR do projeto o preenchimento de água destas cisternas, tanto para as de consumo 84 
quanto de produção, através de carros-pipas, o que o Sr. Thiago Campos considerou ser possível. 85 
Respondendo a Tatiane Barreto que pontuou o interesse e a necessidade do município de Ibipeba e 86 
quis saber se haverá algum edital de chamamento para 2020, o Gerente de Projeto da APV informou 87 
que havia uma previsão para novos editais, contudo, razão pela pandemia, foi necessário rever os 88 
planejamentos e não sabe quando se dará um novo chamamento, acredita que em 2021 essa questão 89 
deverá estar pauta de discussões do CBHSF. Em complemento, o Sr. Ednaldo Campos informou que foi 90 
decidido pela Diretoria do CBHSF abrir novo edital em 2021.Dando continuidade, a Sra. Rúbia 91 
apresentou a DN do Pacto das Águas, informando que foi minutado uma deliberação do CBHSF que vai 92 
ser apreciada dia 28/11, por ocasião da plenária do CBHSF para aprovação desse modelo conceitual do 93 
pacto. Em complemento, o Sr. Thiago Campos fez a contextualização do documento do Pacto das 94 
Águas e explicou que o modelo conceitual do pacto define 11 grandes metas para garantir o objetivo 95 
da Lei das Águas, que é garantir o uso múltiplo das águas para atual e para as gerações futuras e que a 96 
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proposta de deliberação nada mais é que o reconhecimento da importância destas metas. Lembrou 97 
que o tema foi apresentado nas CTs, e nas CCRs, cujos membros apresentaram suas contribuições que 98 
foi entregue a diretoria e foi debatido. E o que está sendo proposto é resultado dessa discussão que 99 
aconteceu em todas das instâncias do CBHSF. Com a palavra, o Sr. Anivaldo Miranda defendeu que o 100 
Pacto das Águas é importante para a Bacia do Rio SF pois dá vida ao Plano de Recursos Hídricos do SF, 101 
e para que todos sintam que o plano é seu, e tratem de usar o plano; destacou que o objetivo  do 102 
Pacto das Águas é fazer com que a gestão das águas tenha uma velocidade igual ou superior ao 103 
processo atual da intensa degradação das águas, do solo, e do meio ambiente que cercam os nossos 104 
corpos hídricos, considerando, portanto, o maior legado da gestão atual a ser deixado para a próxima 105 
gestão do CBHSF. Esclareceu que o que será apresentado para aprovação é uma ideia de pacto, cuja 106 
parte inicial e cujo cerne é alinhar com todos os atores da bacia, em   primeiro lugar a aplicação dos 107 
recursos hídricos e em segundo lugar, harmonizar a implementação dos instrumentos da gestão 108 
hídrica da Bacia do Rio SF. Por fim, o Presidente do CBHSF conclamou todos a aprovar, por ocasião da 109 
Plenária do CBHSF, a referida deliberação. Em seguida, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a DN do 110 
Procedimento do Conflito de Uso que também vai para avaliação do Plenário do CBHSF, explicando o 111 
grupo que trabalha na mediação e conflitos de uso entendeu ser necessário uma melhoria neste 112 
documento, que é de 2014, principalmente em relação aos prazos, citando aqui como exemplo o 113 
procedimento de conflito de uso que está a mais de um ano sendo mediado na Bacia do Rio SF. Neste 114 
sentido, o objetivo desta DN é melhorar a DN já existente. Em seguida, a Sra. Larissa Caires e a Sra. 115 
Cláudia Sisan apresentaram a proposta de projeto que versa sobre educação ambiental e o uso 116 
racional da água no âmbito da Bacia do Rio Boa Sorte. A Sra. Larissa Caires contextualizou sobre esta 117 
demanda, pontuando que ela se deu a partir de uma provocação de Anivaldo Miranda por ocasião da 118 
última Reunião Plenária do CBHS ocorrida em setembro. Defendeu que este projeto pode ser um 119 
piloto interessantíssimo, uma oportunidade de lançar um olhar especial naquela área conflituosa 120 
entendendo ser um trabalho de consciência fundamental para mudança de comportamento, e neste 121 
sentido a SEMA/BA pede o apoio ao CBHSF, começando pela CCR Médio , com o entendimento de que 122 
não basta apenas fiscalizar , é preciso conscientizar, entender as dificuldades do usuário, e que os 123 
usuários precisam também entender as dificuldades de quem está do lado do poder público , do órgão 124 
gestor e Executor da política. O Sr. Ednaldo Campos sugeriu que este projeto possa ser comtemplado 125 
como projetos especial dentro do CBHSF. O Sr. Thiago Campos afirmou que esta demanda pode sim 126 
ser demanda pela CCR Médio, contudo, esclareceu que não existe mais a opção projeto especial no 127 
planejamento do CBHSF, e que todo e qualquer projeto tem que estar associado a uma ação prevista 128 
no planejamento, para ver onde a proposta se encaixa. Informou que está previsto uma proposta de 129 
educação ambiental na Bacia SF para os próximos 5 anos, contudo o escopo do programa ainda não 130 
este definido.  E frisou a importância que esta proposta apresentada esteja associada com as ações 131 
prevista no instrumento de planejamento que vai ser deliberado na Reunião Plenária do CBHSF do dia 132 
17 de dezembro. O Sr. Ednaldo Campos sugeriu que esta demanda seja votada na próxima reunião da 133 
CCR Médio, e pediu para Larissa Caires entrar em contato com Francimara Pereira que enviará 134 
formulário especifico para demandas de proposta de projetos. O Sr. Ednaldo Campos pediu para 135 
agendar uma reunião extraordinária da CCR Médio e a Sra. Rúbia Mansur ficou de alinhar com 136 
Francimara Pereira e Thiago Campos uma data para esta reunião. Finalizada as discussões, a reunião 137 
foi encerrada às 12h30min, sendo lavrado a presente, que após aprovada pelos membros da CCR 138 
Médio, será assinada pelo Coordenador e pelo Secretário.   139 

EDNALDO DE CASTRO CAMPOS    JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 140 

Coordenador da CCRMSF     Secretário da CCRMSF 141 


