CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO
SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO
Videoconferência
Data: 14 de agosto de 2020
Horário: 14h-17h
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Ailton Francisco da Rocha
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Marcelo Silva Ribeiro
CBH Piauí
Rosa Cecília Lima Santos
OSCATMA/SE
Pedro de Araújo Lessa
SEDURBS/SE
José Roberto Valois Lôbo
CASAL
Valeska Cavalcante da Costa
CASAL
Rodolfo Alves
Fundação Mamíferos Aquáticos
Anivaldo de Miranda Pinto
Instituto Ecoengenho
Melchior Nascimento
CREA/AL
Pedro Lucas Cosmo de Brito
SEMARH/AL
CONVIDADOS/OUTROS
Manoel Vieira de Araujo Junior
Agência Peixe Vivo
Rúbia Mansur
Agência Peixe Vivo
Thiago Campos
Agência Peixe Vivo
Gustavo Germano Assis
Agência Peixe Vivo
Deisy Nascimento
Tanto Expresso

O Coordenador da CCR baixo, Sr. Honey Gama, abriu a reunião às 14:20h após a
verificação do quórum. Em seguida, solicitou que se colocasse em tela a ajuda
memória da reunião anterior e perguntou se alguém teria ajustes a fazer na mesma.
Sem nenhuma consideração, a ajuda memória da reunião realizada no dia 25 de junho
foi aprovada. Após isso, o Sr. Honey Gama, passou a palavra para o Sr. Thiago Campos
da Agência Peixe Vivo fazer sua apresentação sobre o Pacto das Águas. Após a
apresentação, iniciou-se um debate sobre o tema. A Sra. Ana Catarina inicialmente
falou que a CTAI tem importância fundamental nas articulações necessárias ao sucesso
do Pacto das Águas e perguntou como os Acordos de Cooperação celebrados entre o
CBHSF e alguns estados estarão inseridos nesse processo e que os mesmos poderiam
servir para iniciar as discussões relativas ao Pacto. O Sr. Thiago Campos disse que
concordou em relação ao papel da CTAI no processo de construção do Pacto das Águas
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e que a Câmara deveria ser o principal articulador institucional. Falou também que a
ideia inicial seria aprovar a proposta nas instâncias do CBHSF, para que
posteriormente, a proposta seja levada aos atores externos, que são fundamentais
para o sucesso do Pacto. O Sr. Melchior Nascimento disse que os Acordos de
Cooperação assinados são importantes e que os mesmos não deveriam ser excluídos
das tratativas, afirmando também que a Diretoria Colegiada do CBHSF deveria traçar
diretrizes de encaminhamentos para a realização dos trabalhos e discussões
relacionadas ao Pacto das Águas. O Sr. Roberto Farias disse que a Câmara Técnica que
coordena, a CTIL, propôs um cronograma de ações com audiências públicas, investidas
institucionais as prefeituras dos municípios e outras ações e que a Deliberação que
será elaborada a respeito deverá definir os caminhos que deverão ser percorridos para
a consecução do Pacto das Águas. Após alguns questionamentos, o Sr. Thiago Campos
explica que o consultor Leonardo Mitre apresentou uma proposta do que acreditou ser
plausível para as condições do Rio São Francisco, levando-se em consideração outras
experiências bem sucedidas. O Sr. Roberto Lobo pergunta se no modelo já existem
proposições acerca de números, vazões, modelos e padrões de qualidade. O Sr. Thiago
Campos diz que ainda não. Após mais algumas breves discussões, o Sr. Anivaldo
Miranda falou sobre o que pensa sobre o Pacto das Águas, disse que o mesmo é
pioneiro e que apenas será possível realiza-lo com uma grande articulação políticoinstitucional. A Sra. Ana Catarina falou sobre a necessidade de uma maior aproximação
com os estados e disse que seria importante que o Sistema de Informações que está
em processo de construção seja inserido no Pacto das Águas. Após isso, o Sr. Manoel
Vieira, a pedido do Prof. Émerson Soares, solicitou a inversão de pauta, o que foi
atendido pelos presentes. Dessa forma, o Sr. Émerson Soares iniciou sua apresentação
sobre os resultados da II Expedição do Baixo São Francisco, realizada em 2019. O
mesmo falou inicialmente sobre parcerias que estão sendo construídas com o governo
da Austrália e posteriormente falou sobre principais resultados da II Expedição. Após a
abertura de espaço para perguntas, a Sra. Ana Catarina parabeniza o trabalho e
solicitou que a partir desse ano os trabalhos devem ser relacionados às principais
informações presentes no Plano. Disse também que é importante cruzar essas
informações para verificar avanços ou retrocessos. O Sr. Anivaldo Miranda sugeriu que
as informações obtidas durante as Expedições e também na FPI fossem incorporadas
ao SIGA. O Sr. Thiago Campos disse que já existem conversas a respeito da criação de
uma espécie de radar de acompanhamento das ações do CBHSF e também
relacionadas ao Pacto para que todos os interessados possam obter essas informações
que desejarem via SIGA. Sem mais questionamentos, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre
as Deliberações Ad referendum nº 112, 113, 114 e 115 que serão discutidas na reunião
Plenária de setembro. Após a explicação das quatro Deliberações, a Sra. Ana Catarina
perguntou como está a elaboração do novo PAP. A Sra. Rúbia Mansur disse que a
elaboração do PAP está à cargo da Gerência de Projetos da Agência Peixe Vivo e
explicou que a ANA está elaborando um modelo padrão de PAP para envio aos
Comitês, deixando claro que esta elaboração não é relacionada ao estabelecimento de
rubricas. Disse que irá verificar o Sr. Thiago Campos se existe um prazo para o envio do
novo modelo e, por fim, disse que o novo PAP deverá ser aprovado na reunião Plenária
que ocorrerá em dezembro, seguindo o fluxo padrão dos trabalhos, sendo discutido
anteriormente na CTPPP e DIREC. Após isso, o Sr. Anivaldo Miranda deu informes a
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respeito das discussões que já estão ocorrendo a respeito da assinatura do novo
Contrato de Gestão, que foi baseado em alguns estudos da ANA e em recomendações
do Tribunal de Contas da União. Depois disso, o Sr. Honey Gama falou sobre a
importância das discussões relacionadas ao Pacto das Águas e que espera o
comprometimento de todos para que o Pacto seja bem sucedido. Por fim, o Sr.
Roberto Lobo falou sobre sua aposentadoria da CASAL, porém que a instituição ainda
não havia designado outro representante, dessa forma, disse que continuará como
membro da CTOC e do CBHSF até a manifestação da empresa. Sem mais assuntos a
discutir, o Sr. Honey Gama encerrou a reunião.

Reunião realizada por videoconferência, 14 de agosto de 2020

_________________________
Honey Gama Oliveira
Coordenador da CCR Baixo

________________________________
Rosa Cecília Lima Santos
Secretária da CCR Baixo

3

