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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO 
 

Videoconferência 

Data: 14 de dezembro de 2020 

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 Valeska Cavalcante CASAL 

8 Antônio Jackson Lima Prefeitura de Penedo 

9 Mário Rosa de Albuquerque Prefeitura Municipal de Propriá 

CONVIDADOS/OUTROS 

10 Manoel Vieira de Araujo Junior    Agência Peixe Vivo 

11 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

12 Rúbia Mansur Agência Peixe Vivo 

13 Deisy Nascimento Tanto Expresso 

14 Athadeu Ferreira CODEVASF 
 

 
A Secretária da CCR baixo, Sra. Rosa Cecília, deu as boas vindas a todos e iniciou a 1 

reunião às 10:00h, devido a um atraso ocasionado por uma pane no Google e na sua 2 

plataforma de reuniões virtuais. Após a verificação do quórum, a mesma solicitou que 3 

fosse colocada em tela a ajuda-memória da reunião realizada no dia 23 de novembro. 4 

Sem considerações ou ajustes a fazer, a ajuda-memória foi aprovada. Em seguida, 5 

passou a palavra para o Sr. Thiago Campos que fez uma apresentação sobre o Plano de 6 

Aplicação Plurianual – PAP e uma leitura da Deliberação que o aprova. Em seguida, a 7 

Sra. Rúbia Mansur fez suas contribuições e esclarecimentos fazendo uma análise 8 

comparativa com o PAP anterior. O Sr. Roberto Farias perguntou sobre os projetos 9 

especiais já demandados pela DIREC e o Sr. Thiago Campos esclareceu que todos os 10 

projetos aprovados já estão incorporados ao novo PAP. O Sr. Roberto Farias também 11 

perguntou como ficariam os investimentos no caso do aparecimento de uma demanda 12 

emergencial, citando como exemplo o caso da lagoa de Itaparica. A Sra. Rúbia Mansur 13 

disse que as demandas emergenciais ainda poderão ser realizadas, tendo a 14 

necessidade apenas de vinculação ao Plano. Em seguida, o Sr. Thiago Campos fez uma 15 

apresentação sobre o Plano de Execução Orçamentária Anual de 2021 – POA, 16 
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explicando que o POA é um detalhamento do que vai ser realizado ao longo do ano. 17 

Também fez uma leitura da Deliberação que vai aprovar o instrumento. Após breves 18 

comentários, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a Deliberação que aprova o Calendário e 19 

o Planejamento Anual de Atividades do CBHSF, esclarecendo detalhes principalmente 20 

sobre o Anexo II da Deliberação, que trata do planejamento anual de atividades. Após 21 

as considerações, o Sr. Marcelo Ribeiro parabenizou a equipe da Agência Peixe Vivo 22 

pelo trabalho e ponderou sobre a possível dificuldade da Câmara Técnica de 23 

Comunidades Tradicionais – CTCT na realização reuniões por videoconferência, 24 

achando mais adequada a reunião ser realizada presencialmente, principalmente pela 25 

urgência e importância da discussão de determinados assuntos na pauta dessa câmara, 26 

com, por exemplo, a instalação da UHE Formoso e da Usina Nuclear de Itacuruba. O Sr. 27 

Marcelo Ribeiro também perguntou sobre a possibilidade de investimentos do CBHSF 28 

na mobilização para a criação do Comitê da Região Hidrográfica Sertão do São 29 

Francisco. Sobre a reunião da CTCT, a Sra. Rúbia Mansur disse que a Câmara já fez 30 

reunião através de videoconferência e que não houve dificuldades. Com relação a 31 

mobilização para a criação do Comitê no estado de Alagoas, o Sr. Thiago Campos falou 32 

sobre o Termo de Cooperação vigente entre o CBHSF, a Agência Peixe Vivo e o estado 33 

de Alagoas que contempla ações de gestão, capacitação e mobilização para a criação 34 

do referido Comitê. O Sr. Antônio Jackson perguntou sobre a criação de CBH’s federais 35 

no estado de Alagoas (por exemplo, rio Ipanema) e se estes rios estão contemplados 36 

na formação do Comitê da Região Hidrográfica Sertão do São Francisco. O Sr. Marcelo 37 

Ribeiro disse que não tem grande conhecimento sobre o recorte desse CBH mas que 38 

acredita que a metodologia utilizada pelo estado de Alagoas seja a mesma da criação 39 

do rio Una em Pernambuco, cujos tributários, em pequena parte, estão inseridos no 40 

estado. O Sr. Marcelo Ribeiro também perguntou sobre a resposta da CASAL ao ofício 41 

enviado pela Agência Peixe Vivo, relacionado ao reservatório pulmão em 42 

Piaçabuçu/AL. O Sr. Manoel Vieira informou que a resposta foi enviada por email, 43 

porém sem a formalização através de assinatura do representante legal da instituição 44 

no anexo 03 do ofício, conforme solicitado. Informou também que tal assinatura já 45 

havia sido solicitada novamente a chefe de gabinete da CASAL. A Sra. Valeska 46 

Cavalcante explicou as dificuldades impostas pela pandemia, porém disse que existe 47 

um parecer jurídico da CASAL que valida respostas de email como assinatura. Após 48 

isso, a Sra. Rosa Cecília disse que recebeu algumas contribuições da Sra. Ana Catarina 49 

sobre o PAP e o POA e que encaminhará as mesmas para a Agência Peixe Vivo. Depois 50 

disso, o Sr. Antônio Jackson perguntou sobre a posição do CBHSF sobre o problema do 51 

povoado quilombola do Mocambo em Sergipe e também perguntou sobre a 52 

possibilidade da realização de uma parceria entre a prefeitura municipal, a CODEVASF 53 

e o CBHSF para a realização da dragagem do canal de São Brás/AL, o que dará 54 

condições para o Rio São Francisco chegar novamente até o município. Em seguida, o 55 

Sr. Athadeu Ferreira deu informações sobre o estágio atual do projeto do Canal de 56 

Xingó, repassando detalhes sobre o edital nº 0112/2020, referente a 1ª etapa do 57 

projeto. Disse que o edital foi lançado em novembro e que as propostas estão sendo 58 

apresentadas, com a abertura do processo a se realizar no dia 22/12. As obras serão 59 

realizadas em dois lotes de 50km e o projeto básico dos primeiros 50km já está 60 

concluído. O orçamento é de cerca de R$ 8.300.000,00, incluindo também o projeto 61 

executivo. As obras abarcarão os municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida/BA, além 62 
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de Canindé de São Francisco e Poço Redondo/SE. O prazo para a entrega do projeto é 63 

de 440 dias. Sobre a 2ª etapa, o projeto básico ainda está em elaboração e tem 64 

previsão de entrega até março de 2021. O projeto executivo ainda depende de 65 

orçamento. Por fim, o Sr. Marcelo Ribeiro informou sobre a visita que será realizada no 66 

dia 15/12 ao povoado resina, juntamente com técnicos da COHIDRO/SE, visando dar 67 

prosseguimento a ações relacionadas ao processo de conflito de uso das águas nº 68 

03/2015. Sem mais assuntos a tratar, a Sra. Rosa Cecília agradeceu a presença de 69 

todos e encerrou a reunião. 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

Reunião realizada por videoconferência, 14 de dezembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Honey Gama Oliveira 

Coordenador da CCR Baixo 
 

________________________________ 
Rosa Cecília Lima Santos 
Secretária da CCR Baixo 

 
 


