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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, no município de 1 

Barreiras/BA, foi realizada a reunião em formato híbrido, da Câmara Consultiva Regional do 2 

Médio São Francisco do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CCRMSF/CBHSF. 3 

Participaram da reunião os seguintes membros / instituições titulares: Associação dos 4 

Fruticultores da Adutora da Fonte – AFAF / Ednaldo de Castro Campos; Antônio Paiva dos 5 

Santos (pessoa física) / Roberto Rivelino de Souza Rocha; Associação dos Quilombolas da 6 

Lagoa das Piranhas / Cláudio Pereira da Silva; Prefeitura Municipal de Barreiras / 7 

Demósthenes da Silva Nunes Júnior; CBH Verde e Jacaré / Tatiane Barreto; CBH Corrente / 8 

João Batista Soares Ferreira; CBH Paramirim e Santo Onofre / Anselmo Barbosa Caires. 9 

Participaram os seguintes membros / instituições suplentes: Associação dos Irrigantes da 10 

Bahia - AIBA / Enéas Porto (no exercício da titularidade, representando o Sr. Alan Fabrício 11 

Malinski - virtual); Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu / Anselmo 12 

Barbosa Caires; Associação Quilombola Agropastoril Cultural de Araçá/Volta / Lucas Marcolino 13 

da Silva; Consórcio Intermunicipal do Oeste da Bahia – CONSID / Berenice Lima Peres (no 14 

exercício da titularidade); Universidade Federal do Oeste da Bahia – UFOB / Jaime Honorato 15 

Júnior (no exercício da titularidade - virtual); Quilombo Pau D’Arco e Parateca / Valéria Porto 16 

dos Santos (no exercício da titularidade); Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto / 17 

Vinícius Caires Porto; Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA/BA / Larissa 18 

Cayres de Souza (no exercício da titularidade - virtual); CBH Verde e Jacaré / Cecília Machado 19 

de Oliveira; CBH Corrente / Marcos Rogério Beltrão dos Santos; CBH Paramirim e Santo 20 

Onofre / Demerval Gervásio Oliveira. Participaram os seguintes representantes da Agência 21 

Peixe Vivo: Francimara Pereira, Auxiliar Administrativo da Agência Peixe Vivo; Paula Procópio, 22 

Coordenadora Técnica da Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo; Flávia Mendes, 23 

Coordenadora Técnica da Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo; Estiveram presentes 24 

também: Athadeu Ferreira, representante da CODEVASF; Karla Oliveira, representante do 25 

Coletivo Águas do Oeste; Ícaro Meirelles, representante do INEMA; Eduardo Topázio, 26 

representante do INEMA; Fernanda Henn, representante do CBH Grande, e o convidado o Sr. 27 

João Bastos Neto. A reunião iniciou às 09h30min, após verificação do quórum. O Sr. Ednaldo 28 

Campos iniciou a reunião, dando boas-vindas aos participantes e em seguida apresentou a 29 

pauta da reunião. Após apresentação da pauta, foi realizada a apresentação dos membros da 30 

CCR Médio da gestão 2021-2025. Na sequência, o Sr. Cláudio Pereira conduziu a aprovação da 31 

minuta da ata da reunião do dia 09 de setembro de 2021, realizada por videoconferência, 32 

aprovada pelos presentes.  Com a palavra, o Sr. Ednaldo Campos solicitou inversão de pauta, e 33 

procedeu com a aprovação da Proposta do Rio de Ondas, apresentada por Flávia Mendes, da 34 

Agência Peixe Vivo. Aberta a palavra, os membros fizeram suas contribuições quando na 35 

oportunidade tiveram suas dúvidas esclarecidas. O Sr. Demósthenes Júnior destacou a 36 

importância da demanda e pediu o apoio dos membros para aprovação da proposta. A Sra. 37 

Berenice Peres pediu que o estudo também contemple o levantamento das ocupações 38 

irregulares em APPs nas margens do rio de Ondas e de seus afluentes, além dos usos da água. 39 

O Sr. Vinícius Caires propôs que os estudos contemplem os afluentes, além da calha do rio de 40 

Ondas e que sejam identificados pontos de lançamento de esgotos domésticos e industriais. O 41 

Sr. Jaime Honorato solicitou que as imagens utilizem câmeras multiespectrais, e que seja 42 

especificado no plano de trabalho este tipo de equipamento. O Sr. Eduardo Topázio, defendeu 43 
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a transparência e divulgação dos estudos e, em nome da SEMA/BA, se colocou a disposição. 44 

Foi sugerido à Agência Peixe Vivo que elabore o Acordo de Cooperação Técnica, para ser 45 

assinado, ainda que simbolicamente, na Plenária do Comitê do SF, a ser realizada em 46 

dezembro. A proposta foi aprovada pelos presentes. Dando continuidade a reunião, a Sra. 47 

Paula Procópio apresentou o status dos projetos da região do Médio SF, contratadas pela 48 

Agência Peixe Vivo por demanda do CBHSF: os Planos Municipais de Saneamento Básico – 49 

PMSB; os Projetos de requalificação ambiental; os projetos de sustentabilidade hídrica no 50 

semiárido; e a Sra. Flávia Mendes apresentou o status dos projetos de esgotamento sanitário; 51 

os projetos especiais; e os instrumentos de gestão de recursos hídricos, realizado no Rio 52 

Formoso. Na oportunidade apresentou a plataforma SIGA São Francisco, demonstrando como 53 

utilizá-la. Aberta a palavra, o Sr. Anselmo levantou a questão do lançamento de esgotos na 54 

calha do rio Paramirim que esta atingindo a barragem de Zabumbão, no município de Érico 55 

Cardoso, que tem lutado, espera que o município seja contemplado com algum projeto do 56 

CBHSF que vá de encontro a essa demanda; e pediu ao Coordenador da CCR Médio que leve 57 

novamente a demanda para discussão no âmbito da Diretoria do CBHSF. Ressaltou a 58 

importância de serem realizadas ações para adequação do esgotamento do município, e 59 

criticou o Estado da Bahia, que não se envolveu com este problema. O Sr. Ednaldo Campos 60 

informou a Anselmo Caires que no PAP do CBHSF há proposta de investimentos em 61 

Saneamento, e o Sr. Eduardo Topázio, em apoio à reinvindicação de Anselmo Caires, se 62 

colocou a disposição. O Sr. Roberto Rivelino sugere que sejam investidos recursos do CBHSF 63 

em projeto de monitoramento de lagoas marginais do São Francisco na região de Xique-Xique, 64 

com o objetivo de promover o resgate da ictiofauna local. O Sr. Ednaldo Campos pediu apoio a 65 

Jaime Honorato, para que a CCR Médio, junto com a UFOB, possam organizar um seminário 66 

em Xique Xique/BA sobre os estudos realizados na Lagoa de Itaparica. Dando continuidade à 67 

pauta da reunião, o representante do INEMA, Sr. Ícaro Meirelles, apresentou sobre a situação 68 

do cadastramento na Bacia do Rio Formoso, mostrando o trabalho que foi realizado pela 69 

Topocart, inclusive apresentando os resultados de cadastros identificados nas imagens, e não 70 

cadastrados no CNARH. Considerou necessárias verificações das informações em campo, para 71 

compatibilizar com as informações de coordenadas cadastradas nos registros do 72 

INEMA/SEMA, pois só foi observada compatibilidade em 17 pontos. Ressaltou que a Topocart 73 

elaborou um TDR para serviços de verificação das informações em campo, porém não ficou 74 

claro de quem será a responsabilidade por essa contratação, se a APV/CBHSF ou se o Estado 75 

da Bahia/INEMA. Em complemento, o Sr. Eduardo Topázio parabenizou o trabalho de 76 

levantamento da Topocart, e destacou a grande lacuna existente entre o que está cadastrado 77 

e as captações reais, evidenciadas pelo estudo. Considerou necessário o levantamento destas 78 

informações em campo, que esta no planejamento da SEMA/BA realizar em 2022, e 79 

considerou importante esta checagem em campo junto com a Agência Peixe Vivo, 80 

considerando que o trabalho teria a ação direta de acompanhamento do próprio CBHSF. O Sr. 81 

Ednaldo Campos ressaltou a importância desse levantamento, para que a cobrança possa 82 

tingir toda a Bacia, e assim levantar recursos para ações de revitalização. O Sr. Cláudio Pereira 83 

enfatizou que o Estado da Bahia não tem dado prioridade para a questão do cadastramento 84 

de usurário de recursos hídricos, e solicitou intensificação no trabalho dos cadastramentos 85 

nas bacias da BA. Obedecendo a pauta da reunião, o Sr. Ednaldo Campos conduziu a votação 86 
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para indicação de representante para composição da Câmara Técnica de Articulação 87 

Institucional – CTAI, inicialmente explicando a importância desta Câmara Técnica, de 88 

promover a articulação política do CBHSF com outras instituições, e apresentar as pautas 89 

inerentes do Comitê do CBHSF, como a questão do Pacto pelas Águas. Os membros Berenice 90 

Peres e Roberto Rivelino se candidataram a vaga, e após fala de defesa de cada um dos 91 

inscritos, os membros da CCR Médio fizeram votaram, e escolheram o nome de Roberto 92 

Rivelino como membro da CTAI, e da Berenice Peres para suplência. Na sequência, o Sr. 93 

Ednaldo Campos conduziu a indicação de representante para composição do Grupo de 94 

Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG, inicialmente apresentando as 95 

competências desde Grupo de Acompanhamento e a importância de sua atuação dentro do 96 

CBHSF. Aberta as inscrições, os membros Cláudio Pereira, Jaime Honorado e Anselmo Caires 97 

se candidataram a vaga; após fala de defesa dos inscritos, o plenário procedeu com a votação, 98 

escolhendo o nome de Jaime Honorato para a GACG, e Cláudio Pereira, para suplência. Dando 99 

continuidade a reunião, a Sra Flávia Mendes e a Sra. Paula Procópio apresentaram o contexto 100 

geral das minutas de deliberações que serão objeto de votação na Plenária do CBHSF, a ser 101 

realizada dia 09 e 10 de dezembro. O Sr. Cláudio relembrou que os documentos foram 102 

enviados antecipadamente para todos os membros. A Sra. Flávia Mendes apresentou 103 

inicialmente a minuta de deliberação  que aprova a matriz  a ser utilizada para a avaliação da 104 

eficiência de gestão da Entidade Delegatária para o período de 2022 a 2025.  Na oportunidade 105 

apresentou aos presentes a plataforma de Power BI, onde podem ser acompanhados a 106 

aplicação dos recurso oriundos da cobrança pelos recursos hídricos. Em seguida apresentou a 107 

minuta de deliberação do conflito de Piaçabucu, Alagoas, explicando que o documento 108 

encerra o Procedimento de Conflito sobre uso dos recursos hídricos instaurado no âmbito do 109 

CBHSF. Dando sequência, a Sra. Paula Procópio apresentou a deliberação que dispõe sobre a 110 

doação de bens adquiridos com os recursos advindos da cobrança pelo uso de recursos 111 

hídricos da bacia do Rio São Francisco ao Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. 112 

Aberta a palavra, o Sr. Ednaldo Campos questionou sobre o desenvolvimento do projeto de 113 

saneamento das comunidades Curralinho, em São Gabriel. A Sra. Flávia Mendes informou que 114 

a demanda esta planejado no POA 2022. O Sr. Athadeu Ferreira, com relação à capacitação de 115 

irrigantes, perguntou para quem serão destinados os treinamentos, se para os grandes ou 116 

pequenos agricultores. Em resposta, o Sr. Ednaldo Campos informou que esta capacitação 117 

será para os pequenos agricultores e considerou pouco a realização de um treinamento anual, 118 

pedindo, na oportunidade, que a APV tente fazer mais treinamentos por ano, aumentando 119 

gradualmente a cada ano, além da meta definida. O Sr. Marcos Rogério defendeu que os 120 

treinamentos sejam destinados também aos grandes agricultores, pois considera que 121 

representam um grande impacto nos recursos hídricos. Em continuidade, a Sra. Francimara 122 

Pereira apresentou a minuta de deliberação que aprova o Calendário e Planejamento Anual 123 

de Atividades do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) para o ano de 124 

2022, dando destaque para a agenda da CCR Médio. Após explanação da representante da 125 

Agência Peixe Vivo, o plenário aprovou proposta apresenta por Ednaldo Campos de alteração 126 

do local da reunião de abril/2022, de Correntina/BA para Formosa do Rio Preto/BA; e da 127 

reunião de junho, por ocasião da Campanha Eu Viro Carranca, de Bom Jesus da Lapa/BA para 128 

Ibotirama/BA.  Para a reunião de novembro, o Sr. Lucas Marcolino sugeriu a cidade de Serra 129 
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do Ramalho, para levar a visibilidade do CBHSF àquela região e ser uma oportunidade da CCR 130 

Médio se aproximar dos problemas da região, como os problemas gerados pela construção da 131 

Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL). O Sr. Demerval Gervásio e a Sra. Valéria Porto 132 

defenderam a cidade de Carinhanha/BA, por ser cidade central dos municípios de 133 

Malhada/BA, Serra do Ramalho/BA e Feira da Mata/BA. Em concordância com Ednaldo 134 

Campos, o Sr. Cláudio Pereira defendeu que a cidade escolhida deve ter estrutura para 135 

acomodar os membros e realizar a reunião, contudo, considerou importante o CBHSF, através 136 

da CCR Médio, se aproximar dos municípios mencionados. O Sr. Jaime Honorato propôs, 137 

tomando como exemplo a experiência da UFOB, criar uma comissão para realizar a visita na 138 

região, e depois este pequeno grupo levar o resultado da discussão para a reunião maior. 139 

Como resultado da votação, ficou definida pelos presentes a cidade de Carinhanha para 140 

realização da reunião da CCR Médio em novembro/2022. Nos assuntos gerais, a Sra. Berenice 141 

Peres falou sobre o lançamento, a ser realizado dia 07 de dezembro, no município de 142 

Barreiras/BA, do Programa de Educação Ambiental, consorciada para os municípios do oeste 143 

da Bahia, um projeto realizado com 10 municípios em parceria com o Ministério Público. Na 144 

oportunidade pediu o apoio da CCR Médio para que o CONSID possa trabalhar junto com o 145 

CBHSF na construção de planos e programas de educação ambiental para a região. A Sra. 146 

Fernanda Henn pediu o auxilio do CBHSF e das suas Câmaras Técnicas, para acompanhar o 147 

licenciamento, pelo Estado, de pequenas centrais hidrelétricas, por não considerar as 148 

populações ribeirinhas, a navegação, o próprio rio e seu ecossistema; e neste sentido propôs a 149 

criação de um grupo de estudo, para atuar neste sentido. Em resposta, o Sr. Ednaldo Campos 150 

informou que esta é uma preocupação do CBHSF, que irá contratar uma consultoria para 151 

estudar a questão das PCHs na Bacia do Rio São Francisco. Com a palavra, o Sr. Demerval 152 

Gervásio falou das ações em comemoração aos 50 anos da FUNDIFRAN, quando na 153 

oportunidade agradeceu o patrocínio do CBHSF, com a publicação da coletânea de livros da 154 

FUNDIFRAN. O Sr. Roberto Rivelino propôs o CBHSF trabalhar em um projeto, para 155 

posteriormente se transformar em um programa permanente, de atenção as alagoas 156 

marginais, tanto no monitoramento das mesmas, quanto no trabalho de resgate da 157 

ictiofauna. Neste sentido, o Coordenador do Médio SF sugeriu que a proposta fosse 158 

apresentada na plenária do CBHSF. Finalizada as discussões, a reunião foi encerrada às 159 

14h30min, sendo lavrado a presente, que após aprovada pelos membros da CCR Médio, será 160 

assinada pelo Coordenador e pelo Secretário.   161 

EDNALDO DE CASTRO CAMPOS   CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA 162 

Coordenador da CCRMSF    Secretário da CCRMSF 163 


