
 

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CCRSMSF/CBHSF 
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCR SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

JACOBINA/BA – 29/04/2022 
Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta e cinco 1 

minutos, reuniram-se presencialmente em Jacobina/BA os membros da Câmara Consultiva 2 

Regional do Submédio São Francisco para a primeira Reunião Ordinária do referido ano. 3 

Participaram da reunião os seguintes membros/instituições titulares da CCRSMSF: Sr. Cláudio 4 

Ademar da Silva – Psicultura Itaparica; Sr. Elias da Silva – Associação de Desenvolvimento 5 

Sustentável; Sr. Almacks Luiz Silva – Consórcio Diamantina; Sr. Abelardo Antônio de Assunção 6 

Montenegro – Universidade Federal Rural de Pernambuco; Sr. Manoel Uilton dos Santos - 7 

Tuxá/BA; Sr. José Victor Flores de Almeida Silva – Prefeitura de Petrolina/PE; Sr. Manoel Ailton 8 

Rodrigues de Carvalho – CBH Salitre; Sr. Francisco Ivan de Aquino – CBH Lago de Sobradinho; Sr. 9 

Francisco Gomes de Araújo – Consu Açude Saco II; Sr. Luiz Alves Mendes – Consu Açude Chapéu; 10 

Sr. Luiz Alves Mendes – Consu Açude Chapéu. Participaram os seguintes membros/instituições 11 

suplentes da CCRSMSF: Sr. Carlos Vanderlei Leite Pinheiro – Rota das Águas Velho Chico; Sra. 12 

Maria Cícera Bezerra de Lacerda – Colônia de Pescadores Z-39; Sr. Wilson Simonal dos Santos – 13 

Associação Agropastoril Quilombola das Fazendas Curral da Pedra, Julião, Tuiuiú, Pedra da Onça 14 

e Piranha (exercício da titularidade); Sr. Teófilo Joaquim de Santana Neto – CBH Lago de 15 

Sobradinho; Philipe Souza da Silva – Prefeitura de Ourolandia/BA. Participaram os seguintes 16 

representantes da Agência Peixe Vivo: Sr. Mauricio Oliveira – Gerência de Integração; Sr. Paulo 17 

Sérgio – Gerência de Projetos. 18 

Abertura e verificação de quórum: Após verificação de quórum, o Sr. Cláudio Ademar, 19 

coordenador da CCR Submédio, declara iniciada a reunião extraordinária da CCR Submédio. 20 

Abertura Cultural – Grupo Recicla Som e composição da mesa: Após a abertura oficial, foi 21 

iniciada a abertura cultural com o Grupo Recicla Som, comandado pelo Maestro Jal Nunes. O 22 

Maestro apresentou os integrantes do grupo e os instrumentos a serem utilizados. O grupo 23 

tocou algumas músicas utilizando apenas instrumentos fabricados a partir da reciclagem de 24 

materiais. Na sequência, o Sr. Mauricio Oliveira agradece ao grupo e reitera o convite para 25 

participação na reunião ao longo do dia. Em seguida, são convidados para compor a mesa o Sr. 26 

Cláudio Ademar (Coordenador da CCR Submédio), o Sr. Abelardo Montenegro (Secretário da 27 

CCR Submédio), o Sr. Almacks Luiz (Secretário do CBHSF) e o Sr. Flávio Junior (Prefeitura de 28 

Jacobina/BA). O Sr. Flávio Júnior deseja boas-vindas aos participantes e chama a atenção para a 29 

importância da discussão sobre a BHSF. O Sr. Abelardo Montenegro fala da importância do 30 

encontro e chama a atenção para a Expedição Científica do Submédio São Francisco, que vem 31 

tomando forma e precisa ser discutida com a CCR. O Sr. Almacks Luiz agradece a todos, em 32 

especial à Prefeitura de Ourolândia/BA, ao Wilson Mascarenhas, ao Consórcio do Piemonte 33 

Diamantina, à Prefeitura de Mirangaba/BA, aos demais representantes de órgãos públicos e à 34 

Recicla Jacobina. O Sr. Cláudio Ademar ressalta que a política da CCR e do CBHSF é a política das 35 

águas, independentemente da sigla partidária. Na sequência, os participantes são convidados a 36 

se apresentarem. 37 

Aprovação da ata da Reunião Ordinária realizada em 26/11/2021 e da ata da Reunião 38 

Extraordinária realizada em 07/01/2022: Dando prosseguimento à pauta, os membros 39 

aprovaram por unanimidade as duas minutas de atas apresentadas. As minutas foram enviadas 40 

para os membros da CCR em tempo hábil para leitura. 41 

Resíduos Sólidos – Coleta seletiva e encerramento de lixões: O Sr. Guilherme inicia se 42 

apresentando, agradecendo pelo convite e saudando todos os presentes. Ele explica que o 43 

projeto de incubação da Recicla Jacobina teve início há dez anos, em 2012, e que nesse tempo 44 
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vem havendo uma evolução constante. Ele explica que boa parte do lixo não é de rejeitos (papel 45 

higiênico, fraldas, absorventes, baterias e outros), e sim de resíduos, ou seja, serve como 46 

matéria-prima. Além disso, se o sistema proposto fosse implementado na sede e nos distritos, 47 

cerca de 80% a 90% do lixo poderia ser reaproveitado. Ao longo da apresentação, ele fala dos 48 

desafios, mas ressalta que não é algo difícil, o que falta é iniciativa dos municípios. Mostra 49 

também como o lixo pode ser um bem econômico, de valor social e provedor de cidadania 50 

quando tratado a partir de projetos organizados. Ao fim da apresentação, foi é mostrado um 51 

vídeo sobre o processo de fabricação de adubo a partir da compostagem. O Sr. Cláudio Ademar 52 

pergunta como o Recicla Jacobina está diante da passagem da FPI – Fiscalização Preventiva 53 

Integrada do Ministério Público. O Sr. Guilherme fala um pouco do histórico da Recicla Jacobina 54 

e diz que eles só estão onde estão hoje por conta da atuação da FPI, especialmente por conta 55 

da fiscalização ao município. O Sr. Teófilo Joaquim sugere que sejam gravados vídeos curtos de 56 

até um minuto para que os moradores locais possam ver e entender o que vem acontecendo. O 57 

Sr. Manoel Ailton chama a atenção para as dificuldades que as cooperativas de reciclagem 58 

encontram em relação à contratação com os Poderes Públicos Municipais. O Sr. Elias Silva 59 

parabeniza a apresentação e fala sobre o fortalecimento da economia circular, chamando a 60 

atenção para a importância do CBHSF atuar em prol do fechamento dos lixões, sugerindo que 61 

seja feita uma comunicação formal aos órgãos de controle para saber o motivo da Recicla 62 

Jacobina não está inserida dentro desse mercado, considerando a sua estrutura consolidada. O 63 

Sr. Guilherme fala sobre as alterações de contrato que aconteceram entre a Recicla Jacobina e 64 

o município, chamando a atenção para que a coleta seletiva seja tratada como prestação de 65 

serviços, não como projeto social. Ele explica também que as empresas que operam limpeza 66 

urbana e aterros sanitários preferem “manter o status quo”, mas que eles não perderiam nada 67 

com a implementação do modelo proposto. 68 

Status GT PMSB: O Sr. Cláudio Ademar fala sobre a criação do GT, explicando que o CBHSF já 69 

financiou inúmeros Planos Municipais de Saneamento Básico mas que muitos municípios 70 

engavetam os planos sem encaminhá-los para a Câmara de Vereadores para votação e 71 

transformação dos planos em lei. O Sr. Elias Silva faz uma breve apresentação sobre os PMSB do 72 

lado pernambucano do Submédio, falando sobre os planos solicitados, planos atendidos, status 73 

dos planos atuais e do desdobramento pós-entrega. Ele fala que é importante que os Ministérios 74 

Públicos sejam comunicados formalmente pela CCR sobre os municípios que não encaminharam 75 

os planos para a Câmara de Vereadores. O Sr. Francisco Ivan chama a atenção para a dificuldade 76 

no contato com os Poderes Públicos Municipais e como isso dificulta o trabalho. O Sr. Elias Silva 77 

diz que é importante que a cada entrega de PMSB seja assinado um termo de compromisso do 78 

município constando o prazo de entrega do Plano para a Câmara, além do prazo legal. O Sr. 79 

Almacks Luiz contextualiza brevemente o Marco do Saneamento, falando do prazo até 2022 80 

para que os municípios do Brasil elaborem seus PMSB, e que hoje existe a possibilidade da 81 

elaboração de Planos Regionais, ressaltando que o Plano Municipal (que é o que o CBHSF 82 

financia) é muito mais detalhado e bem melhor para o município. Ele fala também que um 83 

método que deu certo foi a realização de visitas aos prefeitos e às Câmaras Municipais com o 84 

objetivo de nivelar os conhecimentos técnicos a respeito do saneamento para que o Legislativo 85 

seja familiarizado aos temas abordados nos Planos. Ao fim, o Sr. Cláudio Ademar informa que 86 

ele e o Sr. Almacks Luiz possuem entrevistas marcadas e que precisarão se ausentar, convidando 87 

o Sr. Abelardo Montenegro para conduzir a mesa a partir desse momento. 88 
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Apresentação sobre o Canal do Sertão: O Sr. Wilson Mascarenhas inicia a discussão 89 

perguntando quem sabe o que é o Canal do Sertão Baiano. Ele faz um breve histórico e explica 90 

o que é o Canal do Sertão que vem sendo desenvolvido pela CODEVASF, que tende a revitalizar 91 

alguns perímetros irrigados, a levar água de qualidade para 44 sedes municipais e povoados, e 92 

a levar água a 70 mil propriedades, além de atender a projetos de usos múltiplos. A previsão é 93 

que se retire do Rio São Francisco aproximadamente vinte mil metros cúbicos por segundo para 94 

atender a essa demanda. O Sr. Manoel Ailton chama a atenção para que as comunidades e os 95 

Comitês de Bacia sejam envolvidos nas discussões sobre o projeto, que a gestão das águas deve 96 

ser descentralizada e participativa. O Sr. Wilson Mascarenhas diz que concorda com a fala do Sr. 97 

Manoel Ailton e diz que se existe uma obra que vem sendo projetada e que vai ser executada, é 98 

importante que se faça dessa obra a melhor possível para o público que será impactado. O Sr. 99 

Francisco Ivan diz que acompanha as transposições do Rio São Francisco desde o início e fala 100 

que não é contra a transposição, mas sim sobre o que ela está levando, especialmente em 101 

relação às contrapartidas que não foram cumpridas. O Sr. Elias Silva reflete sobre como os 102 

efluentes aumentam a partir do aumento da oferta de água, e diz que é importante que se pense 103 

a respeito de medidas para lidar com esse aumento e com a revitalização da bacia. O Sr. Wilson 104 

Mascarenhas finaliza a apresentação explicando que o objetivo do grupo Canal do Sertão tem o 105 

objetivo de estudar as nuances desse projeto e, consequentemente, um projeto de gestão 106 

dessas águas. O Sr. Abelardo Montenegro encerra a sessão da manhã e confirma o retorno para 107 

às quatorze horas e trinta minutos. 108 

Status dos Projetos do Submédio São Francisco: O Sr. Paulo Sérgio inicia a apresentação falando 109 

um pouco sobre como os projetos financiados pelo CBHSF são divididos e, em seguida, 110 

detalhando cada uma dessas divisões. Projetos de requalificação ambiental – Revitalização da 111 

Microbacia do Riacho Mocambo e Afluentes (Curaçá/BA) com TDR elaborado e aguardando 112 

publicação do Ato Convocatório, Implantação das ações descritas no diagnóstico e plano de 113 

ações na bacia do Rio Salitre (Jacobina/BA) em fase de elaboração do TDR, Zelando e Cuidando 114 

da Mãe Terra: O retorno que a terra pode nos dar (Floresta/PE) em fase de elaboração do TDR, 115 

Revitalização e hidrologia social na Bacia do Alto Ipanema (Pesqueira/PE) com TDR elaborado e 116 

em fase de revisão, Projeto de Recomposição de Talude e Mata Ciliar Riacho do Pontal (Lagoa 117 

Grande/PE) em fase de elaboração do TDR e de análise do projeto básico fornecido pela 118 

prefeitura. Projetos de sustentabilidade hídrica no semiárido - Salvando as veias do São 119 

Francisco- a luta para recuperar rios e nascentes nas serras de Jaguarari-BA em execução com 120 

18,5%, Implementação do sistema de energia solar em residências rurais de pessoas com 121 

deficiência (Cedro/PE) com contrato assinado em abril de 2022 e aguardando assinatura da OS. 122 

Projetos especiais - Disseminação de Tecnologia Hídrica para o Desenvolvimento do Semiárido 123 

de Pernambuco na Bacia do São Francisco em processo de formatação do projeto conceitual 124 

integrado, Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração e Realização de Capacitação para 125 

Manejo da Irrigação na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco que está em fase de contratação 126 

conforme Ato convocatório 11/2022, Elaboração de estudos técnicos a partir de diagnóstico de 127 

barragens de rejeitos minerários e industriais existentes na bacia hidrográfica do rio São 128 

Francisco com 90% executado. Planos Municipais de Saneamento Básico – dos doze planos em 129 

elaboração, os do contrato 037/2020 possuem previsão de entrega para julho de 2022 e os do 130 

contrato 40/2022 possuem previsão de entrega para agosto de 2022. Projetos de esgotamento 131 

sanitário – contratação de empresa especializada para a elaboração de estudo de concepção, 132 
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projetos básico e executivo para o sistema de esgotamento sanitário (Chorrochó/BA) em case 133 

de contratação conforme Ato Convocatório 02/2022 e Programas de saneamento rural 134 

(esgotamento sanitário) em fase de desenvolvimento de Manual Operativo. Projetos de 135 

Infraestrutura de Saneamento Básico – Elaboração do projeto básico e executivo para ampliação 136 

do SAA de Caatinga do Moura (Jacobina/BA) em fase de elaboração do ato convocatório, com 137 

previsão de publicação em junho de 2022. Sistemas e políticas de Gestão de Recursos Hídricos – 138 

Cadastro de barragens e empreendedores e estudos de viabilidade para irrigação a partir do 139 

PISF em Pernambuco, produto de Acordo de Cooperação Técnica firmado entre CBHSF, APAC/PE 140 

e APV. O Sr. Manoel Ailton pergunta como o CBHSF está envolvendo os Comitês Afluentes nos 141 

projetos executados nas suas regiões. O Sr. Almacks Luiz explica que existem fases nas quais não 142 

apenas os Comitês Afluentes, como o Poder Público e a sociedade civil participam ativamente, 143 

mas que em determinadas fases a participação é de técnicos. Ele ressalta ainda que em 144 

praticamente todas as reuniões da CCR o status dos projetos são apresentados e que, como há 145 

representação dos Comitês Afluentes na CCR, entende-se que estas instancias estão cientes. Um 146 

convidado pergunta se durante a elaboração dos PMSB há a consulta a documentos e 147 

instrumentos já produzidos. O Sr. Paulo Sérgio explica que os PMSB são elaborados com a 148 

participação efetiva entre Poder Público, sociedade civil e CBHSF, contando com diversas etapas 149 

de revisão para que o documento final seja o mais fidedigno possível. O Sr. Manoel Ailton fala 150 

sobre a importância de que os planos de bacias afluentes sejam integrados aos PMSB. O Sr. 151 

Abelardo Montenegro explica que é um grande desafio, mas que o processo participativo abre 152 

espaço para diálogo nas audiências públicas e que é através dessa participação que essa 153 

integração acontece. O Sr. Cláudio Ademar relembra que o CBHSF, através da APV, ofereceu um 154 

curso online de capacitação sobre o Siga São Francisco e sugere que seja realizado um curso 155 

presencial para o manuseio da ferramenta. Ele fala também da importância de se pensar em 156 

mecanismos para que o CBHSF acompanhe a os PMSB pós-entrega.  157 

Apresentação das minutas de Deliberações Normativas para Plenária de maio/2022: Dando 158 

prosseguimento à pauta, o Sr. Mauricio Oliveira faz uma apresentação sucinta das Deliberações 159 

Normativas a serem discutidas na Reunião Plenária do CBHSF em maio. A primeira DN aprova o 160 

Relatório de Atividades do CBHSF no exercício de 2021, contendo reuniões, eventos, atas e 161 

outros detalhes. A segunda DN constitui Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 162 

para o Contrato 28/2020, considerando a mudança no número do contrato (antigo 14/2010). O 163 

Sr. Mauricio Oliveira ressalta a importância da leitura prévia das DNs a tempo da Plenária de 164 

maio. 165 

Campanha “Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico 2022”: O Sr. Cláudio Ademar faz 166 

uma apresentação do material elaborado pela Tanto Expresso, com marca, modelos de 167 

adesivos, folders, camisas, banners e outras ações planejadas. Ele mostra também as cidades 168 

que irão sediar a campanha do ano de 2022, sendo Glória/BA o município escolhido para o 169 

Submédio. O Sr. Victor Flores pergunta como foi feita a escolha do município que sediará a 170 

campanha neste ano. O Sr. Cláudio Ademar diz que as cidades foram definidas por Resolução 171 

DIREC e explica que podem acontecer ações em outros municípios da região, independente do 172 

município que sediará o evento. O Sr. Victor Flores diz que se interessa na ação e sugere que a 173 

forma de escolha dos municípios seja revista nos próximos anos. O Sr. Cláudio Ademar fala um 174 

pouco do planejamento da campanha em Glória/BA, que será marcada pela exposição de peixes 175 

nativos do Rio São Francisco, exposição fotográfica, café da manhã com autoridades, oficinas, 176 



 

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO - CCRSMSF/CBHSF 
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCR SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

JACOBINA/BA – 29/04/2022 
palestras, assinatura de termo de cooperação técnica entre CBHSF e OAB/BA, entre outras 177 

ações. O Sr. Mauricio Oliveira chama a atenção para a importância de que os membros do CBHSF 178 

busquem articulações com universidades e entidades para a realização de ações pontuais em 179 

outros municípios.  180 

I Expedição Científica do Submédio São Francisco: O Sr. Cláudio Ademar inicia falando sobre a 181 

intensa rotina de trabalho na organização da Expedição. O Sr. Abelardo Montenegro faz uma 182 

apresentação bem detalhada do que vem sendo feito sobre a ação, mostrando logomarca, 183 

possíveis parceiros, cronograma, detalhamento dos projetos de pesquisa aprovados, 184 

apresentação dos membros da comissão organizadora e outros detalhes. Ele diz que a Expedição 185 

se coloca com um olhar socioambiental para o Submédio São Francisco e explica que serão 186 

percorridos quatro trechos por conta das dificuldades de navegabilidade. O Sr. Cláudio Ademar 187 

lembra que enquanto o Baixo São Francisco está na sua quarta edição, o Submédio São Francisco 188 

está na sua primeira, contando com apenas com o apoio do CBHSF. A Sra. Ana Marinho 189 

parabeniza o Sr. Abelardo Montenegro pelo trabalho elaborado e ressalta a importância de se 190 

realizar trabalhos com as Comunidades Tradicionais de cada região a ser percorrida pela 191 

Expedição Científica. O Sr. Teófilo Joaquim fala da importância de se disseminar a informação 192 

gerada pela Expedição para a sociedade, não apenas para a academia. O Sr. Cláudio Ademar 193 

ressalta que a comissão organizadora está discutindo formas de devolver a informação para a 194 

sociedade e que essa é uma das prioridades.   195 

Assuntos gerais e encerramento: Antes de finalizar, o Sr. Manoel Ailton informa que o CBH 196 

Salitre está com o Processo Eleitoral para renovação de membros aberto. O Sr. Francisco Ivan 197 

informa que o CBH Lago de Sobradinho está com o Processo de renovação de membros aberto. 198 

O Sr. Mauricio Oliveira informa que recebeu contato da APAC para tratar sobre os 199 

representantes de Comitês Gestores de Açudes na CCR e explica que deverá haver uma reunião 200 

entre os CONSU e a APAC para rever ou manter as indicações. O Sr. Cláudio Ademar agradece 201 

aos membros da CCR, à Tanto Expresso e à Agência Peixe Vivo pela viabilização da reunião. Sem 202 

mais assuntos a tratar, o Coordenador da CCR, Sr. Cláudio Ademar, encerra a reunião às dezoito 203 

horas e trinta minutos. 204 

 205 

QUADRO DE ENCAMINHAMENTOS 

1. Solicitar à Agência Peixe Vivo uma avaliação jurídica sobre a viabilidade de 

implementação de um Termo de Compromisso com os municípios contemplados pelo PMSB 

e verificar se seria melhor que o termo fosse assinado na manifestação de interesse ou no 

momento da entrega do plano. 

2. Encaminhar Ofício para os Ministérios Públicos de Pernambuco e da Bahia com o 

status dos PMSB do Submédio, com ênfase naqueles que não foram encaminhados para as 

Câmaras de Vereadores. 

3. Incluir na pauta da última Reunião Ordinária da CCR Submédio do ano a escolha do 

município que sediará a Campanha Eu Viro Carranca em 2023. 

 206 
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