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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO 
 

Videoconferência 

Data: 13 de abril de 2021 

Horário: 09h00 -12h00 

 

 

AJUDA MEMÓRIA  
 

 

1. Participantes: 
 

Nome Instituição 

MEMBROS 

1 Marcelo Silva Ribeiro CBH Piauí 

2 Pedro de Araújo Lessa SEDURBS/SE 

3 Luiz Roberto Porto Farias OAB/AL 

4 Rosa Cecília Lima Santos OSCATMA/SE 

5 Anivaldo de Miranda Pinto Instituto Ecoengenho 

6 José Maciel Nunes de Oliveira FEPEAL 

7 Honey Gama Oliveira OAB/AL 

8 Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes Instituto Vila Flor 

9 Pedro Lucas Cosmo de Brito SEMARH/AL 

10 Aílton Rocha SEDURBS/SE 

11 Rafael Silva Sandes Prefeitura de Propriá/SE 

12 José Gabriel Almeida de Campos DESO/SE 

13 Cláudio Júlio Machado Mendonça Filho DESO/SE 

CONVIDADOS/OUTROS 

14 Manoel Vieira de Araujo Junior    Agência Peixe Vivo 

15 Athadeu Ferreira CODEVASF 

16 Deisy Nascimento Tanto Expresso 
 

 
Devido a ausência do Coordenador e Secretária da CCR Baixo no início dos trabalhos, o 1 

Sr. Maciel Oliveira verificou o quórum e abriu a reunião, agradecendo a presença de 2 

todos. Em seguida, o Sr. Manoel Vieira informou sobre o ofício nº 83-GP/2021, enviado 3 

pela prefeitura de Propriá/SE, que solicitou a substituição de seu representante na CCR 4 

Baixo, indicando para a vaga o Sr. Rafael Silva Sandes, Vice-Prefeito do município. O 5 

mesmo se apresentou e se colocou à disposição para o que fosse necessário. Em 6 

seguida, a palavra foi passada para o Sr. Anivaldo Miranda que deu alguns informes 7 

sobre o Edital de projetos de esgotamento sanitário e sobre as condições de operação 8 

do sistema hídrico do Rio São Francisco. O Sr. Aílton Rocha corroborou as palavras do 9 
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Sr. Anivaldo Miranda com relação a operação do sistema e disse que a demanda do 10 

setor elétrico é pertinente, porém que a contraposição do CBHSF e dos estados de 11 

Alagoas e Sergipe é justa e que uma visão meramente hidrológica não vai atender as 12 

demandas presentes e futuras. O Sr. Pedro Lucas concordou e disse que leu o relatório 13 

do ONS que indicou diminuições na afluência, porém que o baixo precisa se contrapor 14 

a redução das vazões e que o posicionamento não poderia ser outro. O Sr. Melchior 15 

Nascimento perguntou se existe uma previsão em termos de vazão mínima no Plano 16 

de Recursos Hídricos e o Sr. Anivaldo Miranda disse que quem estabelece essa vazão 17 

mínima é o IBAMA. Após outras discussões, o Sr. Anivaldo Miranda falou sobre o 18 

Protocolo de Intenções assinado entre o CBHSF, o Governo de Sergipe e a Agência 19 

Peixe Vivo, afirmando que o mesmo é muito importante no processo de construção do 20 

Pacto das Águas. O Sr. Aílton Rocha também falou sobre o protocolo e disse que 21 

deveria ser priorizado, como objeto do mesmo, ações como: (1) fortalecimento do 22 

monitoramento das águas na região do baixo São Francisco, (2) adequações 23 

relacionadas ao novo marco regulatório do saneamento básico e (3) introdução na 24 

cobrança pela água bruta o pagamento por serviços ambientais. O Sr. Anivaldo 25 

Miranda lembrou a todos o trabalho realizada pela empresa Profill, que foi o 26 

diagnóstico da qualidade da água visando um programa de monitoramento no baixo 27 

São Francisco, dizendo em seguida que o mesmo poderia ser útil nessa questão do 28 

objeto de trabalho do Protocolo de Intenções. Depois disso, o Sr. Maciel Oliveira falou 29 

sobre o processo eleitoral que está em andamento, disse que as inscrições estavam 30 

abertas e incentivou a todos para fazerem as inscrições das suas instituições, não 31 

deixando para a última hora, além da divulgação do processo eleitoral nos seus 32 

estados e municípios. Em seguida, foi iniciado um debate sobre as 3 Deliberações que 33 

serão apreciadas na reunião Plenária que será realizada em maio. Sobre a da 34 

renovação da indicação da Agência Peixe Vivo como Entidade Delegatária do CBHSF, a 35 

Sra. Ana Catarina solicitou que o GACG fizesse uma apresentação resumida sobre o 36 

processo de avaliação e o desempenho da Agência Peixe Vivo ao longo do último 37 

período. O Sr. Roberto Farias concordou com o exposto e disse que a coordenação do 38 

GACG poderia se manifestar a respeito para dar credibilidade e chancelar a 39 

Deliberação em questão. A próxima Deliberação discutida foi a de aprovação do 40 
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relatório de atividade do CBHSF no exercício 2020. A Sra. Ana Catarina sugeriu a 41 

inserção de informações importantes que foram solicitadas para as Câmaras e que 42 

houve resposta por parte delas, como por exemplo, a resposta ao relatório da CGU, 43 

que apontou alguns pontos críticos no CBHSF, como por exemplo, a falta de um 44 

programa de capacitação de membros. Em seguida, o Sr. Maciel Oliveira deu 45 

informações sobre a Deliberação de alteração do PAP, sendo complementado em 46 

seguida pelo Sr. Manoel Vieira. A Sra. Ana Catarina perguntou se o programa de 47 

capacitação foi inserido nessas atualizações do PAP. Após isso, o Sr. Athadeu Ferreira 48 

complementou as informações acerca do estágio do Projeto Executivo do Canal de 49 

Xingó em Sergipe, fase I, lote I. Disse que o Consórcio Techne-Engeconsult (empresas 50 

TECHNE Engenheiros Consultores LTDA. e ENGECONSULT Consultores Técnicos LTDA.) 51 

venceu o pleito pelo preço global de R$ 5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil 52 

reais) e que o contrato já havia sido assinado, tendo previsão de finalização em 440 53 

dias. Após isso, o Sr. Anivaldo Miranda solicitou apoio da Codevasf para encaminhar as 54 

questões relacionadas a resolução do problema de assoreamento na comunidade 55 

Mocambo/SE. Ficou definido que o assunto voltará a pauta e que o Sr. Anivaldo 56 

Miranda entrará em contato com o Sr. Thiago Campos para conversar a respeito. O Sr. 57 

Marcelo Ribeiro solicitou auxílio ao Sr. Aílton Rocha para reforçar o pedido a Cohidro 58 

para a execução do poço artesiano na comunidade Resina, em Brejo Grande/SE. O Sr. 59 

Aílton Rocha disse que está acompanhando semanalmente esse assunto junto a 60 

diretoria da Cohidro e assim que a licitação for concluída, a comunidade Resina será a 61 

primeira a ser atendida. Em seguida, o Sr. Manoel Vieira apresentou o status dos 62 

projetos em andamento no Baixo São Francisco. Após a apresentação, o Sr. Anivaldo 63 

Miranda falou sobre a mineração Vale Verde em Craíbas/AL, uma mineração de cobre 64 

de grande escala e que, ultimamente, vários municípios vem manifestando 65 

preocupações relacionadas a concepção e o funcionamento da mineração. Disse que 66 

alguns desses municípios já procuraram o CBHSF e demonstraram preocupação a 67 

respeito da definição da área onde serão depositados os rejeitos, o que pode trazer 68 

uma insegurança grande às populações do entorno. O Sr. Anivaldo esclareceu que o 69 

CBHSF não tem a prerrogativa de licenciar nem fiscalizar qualquer tipo de 70 

empreendimento, porém tem grande interesse de acompanhar o processo, uma vez 71 



 
 
 
 
 

4 

 

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF 

que, geralmente, essas barragens de rejeito sempre se encontram em cursos de algum 72 

rio. Em seguida, o Sr. Pedro Lucas sugeriu que uma comissão do CBHSF visite o 73 

empreendimento e disse que poderia articular essa visita. Os Srs. Maciel Oliveira e 74 

Marcelo Ribeiro, além da Sra. Rosa Cecília, se colocaram à disposição para a formação 75 

da Comissão. O Sr. Aílton Rocha também sugeriu a criação de uma comissão para 76 

tentar dar encaminhamento e equacionar as pendências do projeto proposto pelo 77 

Conbasf. O Sr. Anivaldo Miranda esclareceu que a proposta foi retirada de pauta pelo 78 

proponente, porém a DIREC decidiu não arquivá-la por entender que os objetivos do 79 

projeto são positivos, deixando claro que para seu encaminhamento haverá a 80 

necessidade de novas tratativas e atendimento as questões elencadas no parecer 81 

técnico emitido pelo consultor contratado para isso. Adicionalmente, disse que o 82 

estado de Sergipe também precisa fazer parte da solução conjunta das garantias de 83 

sustentabilidade, exequibilidade e operacionalidade que garantam o sucesso do 84 

projeto. Por fim, o Sr. Melchior Nascimento disse que o sucesso de um projeto como 85 

esse depende muito do empenho dos gestores públicos municipais e que a comissão 86 

que será formada tem que ter a preocupação de reconstruir a articulação com as 87 

gestões municipais, uma vez que mudanças ocorreram após o processo eleitoral 88 

realizado em 2020. Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada.       89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

Reunião realizada por videoconferência, 13 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Honey Gama Oliveira 

Coordenador da CCR Baixo 
 

________________________________ 
Rosa Cecília Lima Santos 
Secretária da CCR Baixo 
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RESUMO DOS ENCAMINHAMENTOS 95 

 96 

 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 

Apresentação resumida, na reunião 

Plenária do CBHSF, do processo de 

avaliação e desempenho da Agência 

Peixe Vivo no último período 

Coordenação GACG 06 de maio 

2 

Informes sobre a inserção de 

informações solicitadas no relatório da 

CGU no relatório de atividades do 

CBHSF em 2020 

Rúbia Mansur IMEDIATO 

3 

Informação sobre a presença de 

previsão de investimentos em 

capacitação no PAP 2021-2025  

Manoel Vieira IMEDIATO 

4 
Articulação para visita a Mineração Vale 

Verde em Craíbas/AL 
Pedro Lucas IMEDIATO  

5 
Criação de comissão para tentativa de 

retomada do projeto do Conbasf 
- IMEDIATO 

6 

Retorno a pauta de tratativas 

relacionadas ao projeto do povoado 

Mocambo/SE 

Anivaldo Miranda e 
Thiago Campos 

IMEDIATO 
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