CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO
SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF

REUNIÃO DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO
Local: Maceió/AL
Data: 20 de julho de 2017
Horário: 09h00-17h00
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2. Abertura e verificação de quórum

Após verificado do quórum, o coordenador da CCR Baixo realiza a abertura da reunião
às 10 hs, contextualizando os tópicos da pauta e passa a palavra ao Sr. Anivaldo
Miranda. O Presidente do CBHSF informa sobre as prioridades do Comitê atualmente,
dando destaque para a atualização da cobrança pelo uso da água do rio São Francisco,
os procedimentos adotados para isso e as próximas etapas. Informou sobre as medidas
que estão sendo planejadas para realizar o cadastramento e recadastramento dos
usuários de água da calha do rio São Francisco.
3. Apresentação da nova metodologia de cobrança pelo uso de recursos hídricos
na bacia hidrográfica do rio São Francisco

O Sr. Alberto Simon realiza a apresentação do histórico da cobrança pelo uso de
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio São Francisco, seus objetivos, e
problemas identificados na antiga metodologia. Informa que a nova metodologia foi
apresentada e aprovada pela CTIL e DIREC, e na sequência será submetida ao plenário
do CBHSF em sua próxima reunião extraordinária. Explica que o objetivo de
apresentação prévia em todas as CCRs é debater e esclarecer todas as dúvidas dos
membros antes da referida plenária. O diretor explica os procedimentos, discussões
realizadas para atualização da metodologia, e o resultado obtido, destacando o que foi
alterado e apresentando exemplos da atualização do valor cobrado para a captação por
diferentes usuários da água, esclarecendo as dúvidas dos participantes. Após debates, os
membros da CCR Baixo solicitam que seja retirado o K gestão do cálculo. Ficou
definido que essa proposta irá passar pela DIREC, na reunião anterior à Plenária
Extraordinária.

4. Leitura e aprovação da ajuda-memória da reunião da CCR Baixo São
Francisco realizada em Piaçabuçu/AL (20/02/2017)
Após complementos feitos pelo Sr. Honey Gama, a ajuda- memória foi aprovada.

5. Apoio do CBHSF ao projeto de Revitalização e Preservação da Lagoa do Pé
Leve, Limoeiro de Anadia/AL
A Sra. Jakeline Guilherme realiza a apresentação da proposta de projeto de recuperação
hidroambiental da Lagoa do Pé Leve, Limoeiro de Anadia/AL. A Sra. Ana Catarina
ressalta a necessidade de ser considerado o Plano da Bacia do rio Piauí para subsidiar a
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proposta e sugere que a prefeitura busque auxílio da SEMARH para ampliação do
conhecimento da área e seus impactos e avaliação da viabilidade da demanda. A
sugestão da Sra. Ana Catarina foi aprovada pelos membros da CCR.

6. Apoio do CBHSF ao Circuito Penedo de Cinema
O Sr. Sergio Onofre realiza apresentação de um histórico do festival de Penedo e do que
está sendo planejado para o evento em 2017, que passou a ser denominado Circuito
Penedo de Cinema. A assessora de comunicação do Circuito de Cinema, Sra. Natalia,
apresenta como é feito o trabalho de divulgação do evento e os resultados apresentados.
Foram debatidas as formas de divulgação do evento e melhoria da visibilidade do apoio
do CBHSF, como uma sessão específica do CBHSF com apresentação de vídeos e
fotos. O Sr. Bruno Jackson sugeriu a realização de oficinas de cinema em escolas. Por
fim, os membros da CCR aprovam o apoio do CBHSF ao evento desde que a
comunicação do mesmo seja aprimorada.

7. Apresentação de proposta de recuperação de Igreja no estado de Alagoas
O Sr. Honey Gama apresenta fotografias, o histórico da igreja que possui em suas
paredes registros dos níveis que as enchentes do rio São Francisco chegavam,
destacando assim sua importância da obra como patrimônio cultural do Baixo São
Francisco. Com isso, propõe que o CBHSF auxilie na sua revitalização, com parcerias,
destacando que não seria um projeto caro. Informa que o Sr. Pedro Lessa também está
articulando um apoio da CODEVASF. A Sra. Marisa Beltrão, arqueóloga, informa os
procedimentos de solicitação de parceria do IPHAN e se coloca à disposição para ir ao
local junto com o CBHSF para avaliar a estrutura e auxiliar nos procedimentos
necessários. Assim, ficou definido que o Grupo de Acompanhamento de Projeto iria
ao local junto com a arqueóloga para avaliar a possibilidade de revitalização. O Sr.
Antônio Jackson informou que entraria em contato com a prefeitura de Igreja Nova para
realização de parceria.

8.

Status dos projetos hidroambientais em Alagoas e Sergipe

O Sr. Alberto Simon explica sobre as demandas espontâneas e induzidas de projetos,
além dos projetos especiais. Realiza um retrospecto dos projetos executados na região
do Baixo São Francisco e apresenta a situação dos projetos em execução. Após
esclarecimentos do Sr. Alberto Simon sobre as razões de finalização do projeto de
recuperação hidroambiental da bacia do rio Jacaré, em Sergipe, a Sra Rosa Cecília
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destaca a importância da retomada de ações do CBHSF na área. A Sra Rosa Cecília
questiona projetos que envolvem apenas trabalhos de diagnóstico e informa que nas
visitas que realizou junto com a comissão de acompanhamento de projetos, verificou
que alguns proprietários reclamaram que não foram contemplados. O Sr. Alberto Simon
explica a importância do trabalho de diagnóstico para possibilitar uma efetiva
recuperação ambiental fase de execução, esclarece que muitos proprietários em um
primeiro momento não aceitam fazer parte do projeto, mas reconhece que os projetos
precisam ser aprimorados. A Sra Ana Catarina concorda com a necessidade de
continuidade da execução de projeto na bacia do rio Jacaré, solicitando ao Sr. Alberto
Simon a apresentação, na próxima reunião da CCR Baixo, das informações da situação
que o projeto foi finalizado, para que seja verificada a melhor forma de como poderá ser
concluído. Assim, ficou definido que na próxima reunião da CCR Baixo, esta
apresentação irá constar na pauta. Após relato da Sra Rosa Cecilia sobre problemas
políticos detectados na execução do projeto de recuperação hidroambiental da bacia do
rio Curituba, o Sr. Alberto Simon relata a necessidade de cada projeto ter um
“padrinho”, que auxilie no bom andamento das ações no local. A Sra Ana Catarina
sugere que representantes da CCR Baixo realizem uma reunião com a empresa que está
executando o projeto, a prefeitura, Ministério Público e demais atores envolvidos, para
avaliar e alinhar as ações. O Sr. Alberto Simon informa sobre a situação do processo de
contratação da empresa para elaboração dos planos de saneamento. A Sra. Ana Catarina
apresenta a preocupação de que alguns municípios, para os quais o serviço está sendo
contratado, já tenham plano de saneamento. Solicita que a CASAL envie as informações
desses planos de Alagoas para o Sr. Alberto Simon. O Sr. Alberto Simon esclarece que
muitos planos foram feitos sem atendimento ao que estabelece a lei atualmente, mas
informa que a empresa contratada irá levantar o que foi feito e atualizar das
informações. Ressalta, porém, que se o município já tenha um plano atualizado, o que já
está pronto poderá ser abatido do contrato da empresa. O Sr. Honey Gama solicita à
Sra. Rosa Cecilia providências para elaboração de ofício à CASAL de solicitação das
informações de PMSB elaborados em municípios alagoanos para envio à Agência Peixe
Vivo. O Sr. Alberto Simon informa sobre os projetos que estão em fase inicial de
procedimentos contratação, como os projetos emergenciais referentes à salinização do
rio na região da foz do São Francisco, a 1ª etapa do recadastramento de usuários, com
uso de drones em Cooperação com a UFAL e o monitoramento da qualidade das águas
superficiais no Baixo SF, com a cooperação UFBA.
9. Apresentação das ações da CTPPP
A Sra. Ana Catarina apresenta a composição, explica a funções e dinâmica de trabalho
da CTPPP. Informa o trabalho da CTPPP para construção do Plano de Bacia do Rio São
Francisco e o atual trabalho de definição de estratégias para implementação das metas
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definidas no documento e de elaboração de metodologia para métrica social para
aprimoramento dos projetos do CBHSF. Assim, ressalta a necessidade de que os
projetos financiados pelo CBHSF tenham aderência com o Caderno de Investimentos do
Plano de Bacia. Levanta a possibilidade de realização de seminários nas CCRs para
esclarecer sobre os eixos do Plano.
10. Apresentação das ações da CTIL
O Coordenador da CTIL, Sr. Roberto Farias, explica o papel da Câmara no CBHSF.
Informa sobre o Procedimento de Conflito de Uso de Piaçabuçu e os projetos
emergenciais que o CBHSF irá viabilizar para mitigar o problema. Apresenta também o
pleito da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) de que os Conselhos
Gestores de Açudes (CONSUs) façam parte da composição da CCR do Submédio,
também aprovado pela CTIL. Ressalta que a questão ainda será avaliada pela DIREC e
plenário. O Sr. Honey Gama, em relação ao conflito de Piaçabuçu, destaca que o
CBHSF está dando uma resposta rápida à comunidade.

11. Informes sobre o Dia Nacional em Defesa do Velho Chico
O Sr. Honey Gama informa sobre os eventos do CBHSF que ocorreram em Traipu e
Propriá, as parcerias e ações realizadas.

12. Criação de marco simbólico em municípios estratégicos (desenho da Carranca
+ Mapa da BHSF)

O Sr. Honey Gama informa que, diante da constante preocupação com a divulgação das
ações do CBHSF, está sugerindo que em cidades representativas da bacia, o CBHSF
implante marcos simbólicos, como uma carranca, com a frase “este município faz parte
da bacia do rio São Francisco, conheça nosso site”, ou algo nesse sentido. Destaca que
não seria uma publicidade cara. O Sr. Anivaldo Miranda sugere a implantação de placas
em pontes que passam por rios da bacia, informando o nome de cada curso d´água,
concluindo que o projeto pode envolver várias formas de publicidade. Não houve
objeção pelos membros da CCR Baixo. O Sr. Heráclito de Azevedo sugere a
participação quinzenal de representante do CBHSF em programas rádio para divulgação
do Comitê. .
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13. Exposição Virtual do Museu Casa do Velho Chico no site do CBHSF
O Sr. Honey Gama informou que, após conhecer integralmente o Museu Casa do Velho
Chico e verificar o acervo de fotografias que a empresa de comunicação conseguiu na
exposição em Traipu, no dia 3 de junho, verificou a possibilidade e importância do
museu ser exposto virtualmente no site do CBHSF, o que teve aprovação do Sr. Antônio
Jackson. A CCR Baixo aprovou o encaminhamento para a empresa de Comunicação. O
Sr. Antônio Jackson informa que levará o Museu para expor na Plenária do CBHSF que
ocorrerá em Paulo Afonso.

14. Campanha de doação de objetos para o museu Casa do Velho Chico
O Sr. Honey Gama informa que está planejando uma proposta de uma campanha de
doação de objetos para o Museu Casa do Velho Chico, no qual cada peça doada será
identificada com uma placa do museu com o nome de quem fez a doação. O Sr. Antônio
Jackson sugere que seja colocada a informação da cidade de origem do objeto.

15. Definição do local da próxima reunião da CCR Baixo SF
Ficou definido que a próxima reunião será realizada em Aracaju, em data a ser definida.
O Sr. Honey Gama solicita que em todas as reuniões da CCR Baixo, os membros
custeados da Câmara poderão realizar a logística um dia antes, para evitar o atraso e
cansaço ocorrido durante a presente reunião. Além disso, o coordenador estabelece que
nessas reuniões seja contratado sistema de áudio, composto por microfone e caixa de
som. As duas propostas foram aprovadas pelos membros.

16. Informes Gerais e encerramento
Por fim, o coordenador informou sobre a contratação do estagiário para a CCR Baixo,
agradeceu a presença de todos e, não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a reunião
às 17:00 h.

Maceió/AL, 20 de julho de 2017
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