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CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO 

SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL  
DO BAIXO SÃO FRANCISCO 

 

Videoconferência 

Data: 27 de agosto de 2021 

Horário: 14h00 -17h00 

 

 

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 Heráclito Oliveira de Azevedo DICOP/SE 

CONVIDADOS/OUTROS 

9 Maurício Oliveira Agência Peixe Vivo 

10 Thiago Campos Agência Peixe Vivo 

11 Leonardo Mitre Consultor 

12 Josinaldo Ribeiro da Silva FUNAI/SE 

13 Deisy Nascimento Tanto Expresso 

 
 
Inicialmente, o Coordenador da CCR Baixo SF, Sr. Honey Gama, verificou o quórum e 1 

agradeceu a presença de todos. Em seguida, perguntou se havia alguma consideração 2 

dos presentes sobre a ajuda memória da reunião ocorrida no dia 13 de abril e, não 3 

havendo manifestações a respeito, a mesma foi aprovada. Depois passou a palavra 4 

para o Sr. Anivaldo Miranda, que juntamente com o Sr. Leonardo Mitre, atualizaram os 5 

demais presentes sobre as discussões da operação do sistema hídrico do Rio São 6 

Francisco. O Sr. Anivaldo Miranda iniciou falando sobre os reflexos que a crise hídrica, 7 

sobretudo nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e sobre a possibilidade de importar 8 

uma crise que, nesse momento, o Rio São Francisco não teria. Após mais algumas 9 

considerações, passou a palavra para o Sr. Leonardo Mitre, que fez um relato sobre o 10 
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status das discussões sobre a situação hídrica na bacia do Rio São Francisco. O mesmo 11 

repassou informações de precipitação ocorrida e prevista, vazões médias e disse que, 12 

caso se dê continuidade ao aumento das vazões, somado a um possível período 13 

chuvoso não satisfatório, ou se até mesmo as chuvas atrasarem, poderá haver um 14 

grande risco do reservatório de Sobradinho chegar a 10-15% de sua capacidade, 15 

resultando no não atendimento dos usos múltiplos. O Sr. Marcelo Ribeiro falou sobre a 16 

complexidade do problema e fez uma crítica no que diz respeito ao Governo já contar 17 

com a abundância das chuvas na quadra chuvosa, o que pode não ocorrer. Após mais 18 

algumas discussões, o Sr. Honey Gama passou a palavra para o Sr. Maurício Oliveira 19 

que deu informes sobre as reuniões Plenárias do CBHSF que ocorrerão nos dias 09 de 20 

setembro (videoconferência), sendo esta a última da atual gestão, e nos dias 16 e 17 21 

de setembro em Maceió (formato híbrido), sendo a primeira da nova gestão com a 22 

posse dos novos membros. Logo em seguida, o Sr. Mateus Carvalho da Agência Peixe 23 

Vivo fez uma apresentação sobre o SIGA SF. Após a apresentação, o Sr. Antônio 24 

Jackson falou sobre a necessidade e a importância da presença de informações sobre 25 

as disponibilidades hídricas dos principais afluentes do São Francisco e as políticas 26 

estaduais relacionadas a esses afluentes. O Sr. Thiago Campos disse que o módulo Info 27 

do SIGA SF apresenta o índice de comprometimento hídrico, que dá informações sobre 28 

o balanço hídrico dos principais afluentes e que esses dados são importados do 29 

Sistema Nacional de Informações, que por sua vez conta com dados provenientes dos 30 

estados. Em seguida, o Sr. Thiago Campos falou sobre o Planejamento Orçamentário 31 

Anual – POA 2021, elaborado a partir de um modelo da ANA, e explicou que o POA é 32 

uma obrigação prevista no Novo Contrato de Gestão. O mesmo disse também que o 33 

POA tem plano de horizonte de um ano, foi elaborado em compatibilidade com o 34 

Plano de Aplicação Plurianual – PAP e deve ser permanentemente atualizado. Disse, 35 

resumidamente, que o POA permite o acompanhamento da execução orçamentária do 36 

ano vigente, no caso atual, o de 2021. Em seguida, mostrou como essa ferramenta de 37 

planejamento pode ser acessada e fez uma demonstração utilizando os recursos 38 

disponíveis. Logo depois fez uma apresentação do status dos projetos em andamento 39 

no baixo São Francisco, dando as informações relacionadas aos (1) Planos Municipais 40 

de Saneamento Básico, (2) Projetos de Sustentabilidade Hídrica do Semiárido, (3) 41 
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Projetos de Infraestrutura de Saneamento Básico, (4) Projetos de Requalificação 42 

Ambiental e (5) Outras demandas da DIRE/CBHSF (Parcerias). Durante a apresentação, 43 

o Sr. Thiago Campos falou sobre a impossibilidade de implantação dos bueiros no 44 

projeto do Povo Xocó, em Porto da Folha/SE, por um equívoco do projetista no 45 

dimensionamento da obra, uma vez que os bueiros de concreto não são apropriados 46 

para locais com bacias muito grandes. Assim, em razão da impossibilidade da 47 

implantação dos bueiros no contrato atual, foi recomendada a CCR Baixo a 48 

continuidade da ação por meio de uma nova contratação, a fim de atender a demanda 49 

da comunidade indígena. Foi passada a palavra para o Sr. Josinaldo Ribeiro da 50 

FUNAI/SE, representante do Povo Xocó, que fez suas considerações falando da 51 

importância da referida obra para a comunidade. O Srs. Heráclito Oliveira e Antônio 52 

Jackson também fizeram suas considerações e corroboraram sobre a importância da 53 

continuidade das ações para atendimento ao Povo Xocó. Em seguida, o Sr. Honey 54 

Gama perguntou se mais alguém gostaria de se pronunciar sobre o assunto ou se teria 55 

algum voto contrário a continuidade das ações em Porto da Folha/SE. Não havendo 56 

manifestações, a demanda foi aprovada pela CCR Baixo. Em assuntos gerais, o Sr. 57 

Antônio Jackson perguntou como estão sendo as audiências públicas com relação aos 58 

Planos Municipais de Saneamento Básico. O Sr. Thiago Campos informou que a 59 

pandemia prejudicou o processo das audiências presenciais, mas após uma consulta 60 

jurídica foi verificada a possibilidade da realização das audiências de forma remota, 61 

após intensa divulgação e com a comprovação de uma ampla participação da 62 

população envolvida. Depois disso, o Sr. Anivaldo Miranda solicitou a palavra e falou 63 

um pouco sobre sua gestão e os desafios que ainda estão por vir. O Sr. Marcelo Ribeiro 64 

falou sobre o processo eleitoral do CBH Piauí e que a Presidenta eleita, após mandato 65 

tampão da mesma, foi a Sra. Lívia Acioly, sendo o próprio Sr. Marcelo Ribeiro, eleito 66 

Secretário na nova gestão. O Sr. Roberto Farias informou que a OAB/AL foi eleita 67 

membro suplente do CBHSF no seu segmento no estado de Alagoas, sendo ele 68 

reconduzido na representação da entidade. Agradeceu também o trabalho do Sr. 69 

Honey Gama como Coordenador. Em seguida, o Sr. Heráclito Oliveira parabenizou a 70 

gestão do Presidente do CBHSF e do Coordenador da CCR Baixo, Srs. Anivaldo Miranda 71 

e Honey Gama, respectivamente. O Sr. Antônio Jackson também elogiou a condução 72 
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do CBHSF pelo Sr. Anivaldo Miranda e disse que ainda não sabe se continuará no 73 

Colegiado. O Sr. Maciel Oliveira também agradeceu a cada um dos membros da CCR 74 

Baixo, em especial os Srs. Anivaldo Miranda e Honey Gama. Por fim, o Sr. Honey Gama 75 

agradeceu a todos pelo grande trabalho desenvolvido ao longo desses cinco anos e 76 

disse que continuará à disposição, mesmo não sendo mais um membro do Comitê. 77 

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 78 
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Reunião realizada por videoconferência, 27 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Honey Gama Oliveira 

Coordenador da CCR Baixo 
 

________________________________ 
Rosa Cecília Lima Santos 
Secretária da CCR Baixo 
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 ENCAMINHAMENTO RESPONSÁVEL PRAZO 

1 

Projeto para implantação dos quatro 

bueiros na Ilha de São Pedro, Porto da 

Folha/SE. 

Gerência de Projetos 
da Agência Peixe Vivo 

POA 2022 
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