CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO
SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA DO BAIXO SÃO FRANCISCO
Videoconferência
Data: 25 de junho de 2020
Horário: 09h00-13h00
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Honey Gama Oliveira
OAB/SE
José Gabriel Almeida de Campos
DESO/SE
Luiz Roberto Porto Farias
OAB/AL
Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes
Instituto Vila Flor
Ailton Francisco da Rocha
SEMARH/SE
Marcelo Silva Ribeiro
CBH Piauí
José Maciel Nunes de Oliveira
FEPEAL/AL
Mário Rosa de Albuquerque
Prefeitura Municipal de Propriá/SE
CONVIDADOS/OUTROS
Manoel Vieira de Araujo Junior
Agência Peixe Vivo
Rúbia Mansur
Agência Peixe Vivo
Deisy Nascimento
Tanto Expresso

Com a ausência do Coordenador e Secretária da CCR Baixo, a Sra. Ana Catarina assume
os trabalhos. A mesma verifica o quórum da reunião e dá início a mesma, dando boas
vindas a todos. Inicialmente, a Sra. Ana Catarina perguntou se a demanda da
Comunidade Mocambo foi levada a videoconferência da ANA, conforme acordado na
última reunião da CCR Baixo ocorrida em Aracaju/SE no dia 04/12/2019. O Sr. Maciel
Oliveira diz que o assunto foi discutido na reunião da ANA e que o CBHSF se colocou à
disposição para articular com os responsáveis uma solução para o problema. A Sra.
Ana Catarina disse que seria importante um posicionamento oficial sobre essas
tratativas e encaminhamentos por parte dos responsáveis. Após as discussões sobre a
situação da Comunidade Mocambo, a Sra. Ana Catarina perguntou a respeito do
relatório final da II Expedição do Baixo São Francisco e disse que seria de interesse do
proponente verificar se o estado de Sergipe tem interesse que a Expedição desenvolva
suas pesquisas e atividades no estado. Sobre o relatório, Manoel Vieira disse que o
mesmo tem previsão de entrega para meados de junho. A Sra. Ana Catarina também
fez perguntas sobre a elaboração do PAP e a Sra. Rúbia Mansur disse que o mesmo
estava em elaboração e que a discussão ainda iria se estender as CCR’s. A Sra. Ana
Catarina sugeriu que na próxima reunião da CCR Baixo o Sr. Thiago Campos faça uma
apresentação sobre o PAP para que a CCR Baixo possa discutir e fazer proposições a
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respeito. Em seguida, a Sra. Ana Catarina solicita a exposição da ajuda memória da
reunião anterior e pergunta aos membros se tem alguma correção a fazer. Sem
nenhuma manifestação a ajuda memória da reunião ocorrida no dia 04/12/2019 em
Aracaju foi aprovada. Depois disso, a Sra. Rúbia Mansur falou a respeito da suspensão
da cobrança da água bruta na bacia do São Francisco e da situação da Agência Peixe
Vivo. Falou sobre a desmobilização de salas/escritórios em Bom Jesus da Lapa/BA,
Petrolina/PE e Maceió/AL. A Sra. Ana Catarina propôs que a Agência Peixe Vivo
entrasse em contato com as Secretarias de estado para verificar a possibilidade de
cessão de salas para a Agência Peixe Vivo. O próximo ponto de pauta foi uma discussão
a respeito das reuniões realizadas pelo CBHSF durante a Pandemia. A Sra. Rúbia
Mansur falou sobre algumas dificuldades enfrentadas nesse período e disse que a
realização de reuniões por videoconferência, Webinários, estão tendo grande
aceitação por parte de todos. A Sra. Ana Catarina solicitou que esses eventos sejam
realizados em horários adequados e que os temas a serem discutidos não sejam
atrativos e não sejam repetitivos. Após mais discussões, a Sra. Rúbia Mansur falou
sobre a suspensão do Processo Eleitoral do CBHSF e da suspensão temporária do
contrato com a empresa que realizava a mobilização eleitoral. Em seguida, a Sra. Ana
Catarina informa que dia 26 de junho haverá uma reunião cuja pauta será a
metodologia de discussão do Pacto das Águas no âmbito das CCR’s e das Câmaras
Técnicas. Disse que deixaria a CCR informada sobre os encaminhamentos após a
reunião. Após mais discussões, a Sra. Rúbia Mansur falou sobre a Campanha Eu Viro
Carranca para Defender o Velho Chico 2020. Disse que a mesma estava sendo
realizada de forma online e que foi um grande sucesso, com adesão de mais de 100
entidades. Depois disso, a Sra. Ana Catarina falou um pouco sobre a FPI e disse que era
de fundamental importância dar publicidade aos relatórios das fiscalizações que
ocorreram em toda a bacia. Sobre a FPI, o Sr. Mário Albuquerque disse que era de
grande importância uma maior interação da FPI com o Consórcio de Resíduos Sólidos
do Baixo São Francisco em um programa de atuação para que sejam realizadas idas à
campo, uma vez que os lixões que anteriormente tiveram suas atividades encerradas
estão sendo reativados. A Sra. Ana Catarina concordou e disse que a participação do
Consórcio nesse tipo de fiscalização é fundamental. Após isso, o Sr. Manoel Vieira
apresentou o andamento dos projetos/demandas no baixo São Francisco. Foram
apresentadas ações relacionadas a projetos de requalificação ambiental, Planos
Municipais de Saneamento Básico, Projetos com Foco na Sustentabilidade Hídrica do
Semiárido, Projetos Especiais e outras demandas da DIREC/CBHSF. Um dos pontos de
discussão foi o fato de que a Agência Peixe Vivo e a DHF Consultoria, responsável pela
elaboração dos TDR’s, estão aguardando a possibilidade de realização de viagens para
ajustar alguns pontos relacionados a localização do viveiro e disponibilidade hídrica
para atendimento do mesmo nos projetos demandados pela Associação Aroeira em
Piaçabuçu/AL e pela Comunidade Kariri Xocó em Porto Real do Colégio/AL. A Sra. Ana
Catarina não concordou com essa espera, afirmando que a empresa responsável pela
elaboração dos TDR’s pode realizar a viagem e resolver essas pendências. Em seguida,
foi informado pelo Sr. Manoel Vieira que a empresa que elaborou os TDR’s solicitou a
presença da Agência Peixe Vivo nessa visita e que em razão da pandemia o contrato
com a DHF consultoria estava suspendo por 2 meses. O Sr. Manoel Vieira também deu
informes sobre a situação do reservatório pulmão em Piaçabuçu e disse que a Agência
2

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO BAIXO
SÃO FRANCISCO – CCR/ CBHSF
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Peixe Vivo estava aguardando a manifestação da CASAL sobre a correção dos
produtos, sob responsabilidade do Gerente de Projetos da CASAL, Sr. Júlio Cézar,
conforme está previsto no Termo de Cooperação assinado entre a Agência Peixe Vivo,
a CASAL e o CBHSF. Sobre o projeto especial proposto pelo Consórcio de Resíduos
Sólidos do Baixo São Francisco, o Sr. Mário Albuquerque, representante do Consórcio,
informou sobre a reunião realizada em Belo Horizonte no dia 09/03 para ajustes no
projeto. O mesmo disse que a reunião foi muito proveitosa e que iria protocolar
pessoalmente na sede da Agência Peixe Vivo em Maceió o documento com os ajustes
e informações solicitadas na reunião ocorrida em Belo Horizonte. Após mais algumas
breves discussões e sem mais assuntos a tratar a reunião foi encerrada.
Obs: as ausências do Sr. Anivaldo Miranda e Rosa Cecília Santos foram devidamente
justificadas.

Reunião realizada por videoconferência, 25 de junho de 2020

_________________________
Honey Gama Oliveira
Coordenador da CCR Baixo

________________________________
Rosa Cecília Lima Santos
Secretária da CCR Baixo
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