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Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um 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 3 

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

Evanildo P. Lima; Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF / Associação dos 5 

Irrigantes da Bahia – AIBA / Enéas Porto; Ednaldo de Castro Campos; CBH Verde e Jacaré / 6 

Tatiane Barreto; CBH Corrente / João Batista Soares Ferreira; CBH Paramirim e Santo Onofre / 7 

Anselmo Caires. Participaram os seguintes membros / instituições suplentes: Bahia 8 

Mineração S.A. / Marcelo Thomy Menezes Dultra (no exercício da titularidade); Associação 9 

dos Quilombolas da Lagoa das Piranhas / Cláudio Pereira da Silva (no exercício da 10 

titularidade); Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA/BA / Larissa Cayres de 11 

Souza (no exercício da titularidade); CBH Verde e Jacaré / Roberto Rivelino Souza Rocha; CBH 12 

Corrente / Marcos Rogério Beltrão dos Santos. Participaram os seguintes representantes da 13 

Agência Peixe Vivo: Francimara Pereira, Auxiliar Administrativo; Jacqueline Fonseca, 14 

Coordenadora Técnica; Paula Procópio, Coordenadora Técnica; Mateus Carvalho, 15 

Coordenador de Sistemas; Thiago Campos, Gerente de Projetos; Rúbia Mansur, Gerente de 16 

Integração; Célia Fróes, Diretora Geral; Estiveram presentes também: Mariana Carvalho, 17 

Jornalista da Assessoria de Comunicação do CBHSF; Athadeu Ferreira e Edson Marques, 18 

representantes da Codevasf; e Douglas Wanderley, representante da CHESF. A reunião iniciou 19 

às 09h00min, após verificação do quórum. O Sr. Ednaldo Campos iniciou a reunião, dando 20 

boas-vindas aos participantes e em seguida apresentou a pauta da reunião. Logo após, deu-se 21 

a aprovação da minuta da ata da reunião ordinária realizada dia 24 de novembro de 2020; e 22 

da reunião extraordinária realizada dia 15 de dezembro de 2020, ambas por videoconferência, 23 

provada por todos. Em seguida, o coordenador da CCR Médio SF passou os informes sobre o 24 

Processo Eleitoral do CBHSF, lembrando a todos sobre o prazo de inscrição, e mobilizando os 25 

presentes a não deixarem para fazer a inscrição na última hora, e pediu para repassar as 26 

informações sobre o processo eleitoral a outras instituições, municípios e usuários da Bacia do 27 

SF. Com a palavra, a Sra. Célia Fróes, Diretora Geral da Agência Peixe Vivo, explicou que o 28 

Relatório de Gestão referente à prestação de contas atividades sobre a execução dos 29 

indicadores e metas por parte da Agência Peixe Vivo no exercício de 2020 foi entregue e 30 

avaliado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), e obteve nota 09 e 31 

conceito ótimo. Ressaltou que, diante de todas as dificuldades vivenciadas pela APV e pelo 32 

CBHSF em 2020, devido a pandemia, que ocasionou na suspensão da execução de alguns 33 

projetos, o resultado foi positivo; e pediu o apoio da CCR Médio para ter o mesmo sucesso em 34 

2021. Dando continuidade a pauta da reunião, o Sr. Mateus Carvalho apresentou o SIGA SF; 35 

fez uma rápida demonstração de como utilizar a ferramenta e, por fim, informou que está 36 

previsto no termo de referencia a realização de alguns treinamentos, que ainda não 37 

ocorreram porque tem módulos que ainda estão em desenvolvimento. Na sequência, a Sra. 38 

Paula Procópio apresentou o status dos Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB dos 39 

12 municípios do médio SF, contemplado a partir do último edital de chamamento, que foram 40 

divididos em 3 lotes: 1º lote, constante no Ato 02/2020 – Lote 02, esta 32% executado, em 41 

fase de elaboração do Diagnóstico; 2º lote – Ato 03/2020 – Lote esta com 30% de execução, 42 

também com o diagnóstico em fase de elaboração, houve atraso no início dos trabalhos nos 43 
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municípios de Campo Alegre de Lourdes e Morro do Chapéu devido a mudança de gestão do 44 

poder público municipal;  3º lote – Ato 04/2021 – Lote 01, município de Iuiu, único do Médio 45 

SF constante neste lote, esta com diagnóstico em fase de elaboração, com 35% do contrato 46 

executado. Em continuidade, a Sra. Paula Procópio apresentou o status dos projetos de 47 

requalificação ambiental, informando que na região do Médio os 05 projetos selecionados a 48 

partir do edital de chamamento 01/2018 estão em fase de elaboração do TDR. Com relação 49 

aos projetos Especiais, a Sra. Paula Procópio informou que o Projeto de Elaboração do Projeto 50 

Executivo de Limpeza da Lagoa de Itaparica esta 80% concluído, com previsão de conclusão 51 

em junho/2021; e o projeto de Implantação das comporta no perímetro irrigado do Vale do 52 

Rio Paramirim foi concluído em janeiro/2021; e o Levantamento de usos de recursos hídricos 53 

na Bacia do Rio Formoso, esta em andamento, com 39% dos serviços executados. A Sra. 54 

Jacqueline informou que os projetos de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido, para os 55 

municípios de Barra do Mendes e Macaúbas, estão em fase de licitação. Em seguida, repassou 56 

informações devidas sobre a manifestação de interesse para Projetos de Esgotamento 57 

Sanitário, em fase de avaliação das propostas e elaboração do parecer técnico pela APV, 58 

ressaltando que todas as informações e documentação referente a este processo esta 59 

disponível no site do CBHSF. Aberta a palavra, o Sr. Ednaldo Campos falou sobre o trabalho 60 

que realizado na Lagoa de Itaparica, destacou a contribuição da Codevasf, e agradeceu aos 61 

esforços de Roberto Rivelino no trabalho. Neste contexto, o Sr. Athadeu, representante da 62 

Codevasf, pontuou a importância da prestação de contas das atividades realizadas, que é o 63 

que o CBHSF, através da CCR Médio esta fazendo, pontuou a importância de ser mostrado os 64 

indicadores de eficácia, e se manifestou satisfeito por esta envolvido no processo. Na 65 

oportunidade, o Sr. Ednaldo e a Sra. Sra. Tatiane Barreto, presidente do CBH Verde Jacaré, 66 

falaram da falta de participação da Codevasf nas reuniões do CBH Verde e Jacaré. O Sr. Edson, 67 

representante da Codevasf, sugeriu o encaminhamento de documento para a 68 

superintendência da Codevasf informando dessa ausência. O Coordenador da CCR Médio SF 69 

informou que esta aguardando a plenária do CBHVJ para fazer esta deliberação, e o Sr. 70 

Athadeu orientou que este encaminhamento constasse em Ata da Reunião Plenária do CBHVJ. 71 

Com a palavra, o Sr. Douglas Wanderley, representante da CHESF, passou informes sobre os 72 

recursos da CEFUR, repassados aos municípios da Bahia, pago no ano de 2020. O Sr. Ednaldo 73 

Campos considera importante à prestação de conta destes recursos repassados pela CEFUR, e 74 

defendeu que os recursos deveria também ser retornado para os Comitês de Bacia. A Sra. 75 

Célia Fróes pediu para enviar a APV os valores repassados nos últimos três anos para ser 76 

divulgado no informativo do CBHSF. Na oportunidade defendeu que os municípios aplicasse 77 

este recurso priorizando o saneamento básico, e neste sentido perguntou se existe uma 78 

obrigatoriedade desse dinheiro ser revertido para a área ambiental. Em reposta, o Sr. Douglas 79 

Wanderlei esclareceu que essa destinação dos recursos, tanto para o Estado, como para os 80 

municípios, não tem destinação definida, e que as restrições é que o recurso não pode ser 81 

utilizado para o pagamento da folha de pessoal, nem para pagamento da dívida do município, 82 

o resto a legislação não especifica e fica a cargo das Câmaras Municipais e das Assembleias 83 

Estaduais determinarem a utilização destes recursos. Em continuidade a pauta da reunião, o 84 

Sr. Thiago Campos apresentou as deliberações a serem analisadas e aprovadas na Plenária do 85 

CBHSF. Inicia com apresentação sobre a Deliberação que propõe alteração no Plano de 86 
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Aplicação Plurianual 2021-2025. Informou que a proposta visa, conforme solicitação da DIREC 87 

a APV, alavancar a aplicação dos recursos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. 88 

Enfatizou que não esta sendo proposto nada novo: são ações pontuais que vão promover 89 

pequenas alterações no PAP para deixá-lo mais otimizado. Em seguida apresentou a 90 

Deliberação que renova a Indicação da APV como Agência de Bacia do Comitê do Rio São 91 

Francisco; explicou que a delegação da APV perante o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 92 

para poder desempenhar as funções de Agência do Comitê do São Francisco, vai encerrar em 93 

dezembro de 2021, e só poderá ser renovada com a indicação formal do CBHSF, e que o 94 

referido documento propõe que a indicação da APV seja realizada por mais 6 anos, sendo que 95 

essa delegação poderá ser renovada posteriormente.  Em continuidade, o Gerente de Projetos 96 

da APV apresentou a resolução que aprova o Relatório Anual de Atividades do CBHSF para o 97 

exercício de 2020, e explicou que o documento deve ser submetido ao plenário do Comitê do 98 

São Francisco para aprovação, uma vez que é uma das obrigações do CBHSF aprovar e 99 

encaminhar o documento ao CNRH. Após as apresentações, o Sr. Ednaldo Campos solicitou ao 100 

presidente do CBH Corrente, João Batista, para na próxima reunião do Comitê do Corrente 101 

incluir na pauta informes sobre o resultado do estudo que esta sendo realizado na Bacia do 102 

Rio Formoso. Em complemento, o Sr. Thiago Campos informou os dados ainda estão sendo 103 

processados, e se realizado o convite, fará a articulação com a SEMA e INEMA, pois há um 104 

acordo de cooperação entre o CBHSF, a APV e estas instituições, para alinhar a apresentação 105 

dos dados preliminares; e se colocou a disposição.  Finalizada as discussões, a reunião foi 106 

encerrada às 11h30min, sendo lavrado a presente, que após aprovada pelos membros da CCR 107 

Médio, será assinada pelo Coordenador e pelo Secretário.   108 

EDNALDO DE CASTRO CAMPOS    JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA 109 

Coordenador da CCRMSF     Secretário da CCRMSF 110 


