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ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO FÓRUM BAIANO DO COMITÊ 1 
DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - FBCBH. 2 

Às nove horas do dia dez de outubro de 2013, na Fundacão Luiz Eduardo 3 
Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia-CAB, Salvador - Bahia, realizou-4 
se a Reunião Plenária Ordinária do Fórum Baiano de Comitês de Bacias 5 
Hidrográficas – FBCBH. Estiveram presentes o Secretário de Meio Ambiente 6 
Eugênio Spengler, Mariana Stefanelli Mascarenhas – SECEX, Carlos Castro, 7 
José Fernandes da Silva – Rio Verde Jacaré, Ednaldo de Castro Campos – Rio 8 
Verde Jacaré, João Machado Gonçalves – Rio Verde Jacaré, Almacks Luiz 9 
Silva – Rio Salitre, Joacy Silva Mendes – Rio Salitre, Cinara Cristina da Costa 10 
Braga – Rio Salitre, Paulo Henrique Muricy Nunes Junior – Rio Itapicuru, 11 
Aurelino Barros Meira – CBH Contas, Carlos Lorenzo – CBH Contas, Maria 12 
Lúcia Góes Brito – Bacia do Leste, Luiz Alberto Trindade Fernandes – 13 
Recôncavo Sul, Elias Amorim – Peruípe Itanhem Jucuruçu, Anselmo Barbosa 14 
Caire, Francisco Ivan - Lago de Sobradinho. A reunião teve como pauta a 1. 15 
Leitura e aprovação da ATA da reunião anterior; 2. Informes; 3. Ameaças a 16 
membros de CBHs Baianos; 4. Candidatura da Bahia para a sede do XVI 17 
ENCOB; 5. Proposta de moção de recomendação 02/2013; Proposta de moção 18 
de honra à Srª Célia da Paz; 6. O que ocorrer. Havendo quórum foi iniciada à 19 
sessão. Os Comitês de Bacias Hidrográficas, ali representados, receberam os 20 
cumprimentos da mesa e a recomendação para que mandassem um oficio 21 
assinado pelo presidente dos respectivos comitês indicando os representantes 22 
para o Fórum, acompanhado de ata, a fim de garantir a representação do 23 
comitê no Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB. 24 
Francisco Ivan de Aquino, do Comitê de Sobradinho, informou que haviam sido 25 
feitas reformulações e que a documentação referente a elas já haviam sido 26 
enviadas ao INEMA. Após este momento foi feita a leitura da ata da reunião 27 
anterior que, feitos os ajustes, foi aprovada pelos membros. A SECEX solicitou 28 
o envio dos contatos atualizados das representações para que a comunicação 29 
ocorresse de forma mais efetiva. Cinara colocou como proposta o retorno da 30 
Secretaria Executiva quanto aos desdobramentos do que é colocado e 31 
acordado em reuniões. Ednaldo Campos informou que foi contemplado com a 32 
viagem de participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacias 33 
Hidrográficas - ENCOB através do Comitê do São Francisco, e que o 34 
presidente recomendou que fossem publicados no jornal do São Francisco os 35 
acontecimentos das reuniões do Comitê. Além disso, sinalizou o 36 
enfraquecimento do Comitê Verde Jacaré, no qual é presidente, incluindo 37 
problemas de comunicação e efetividade na realização dos processos. Aurelino 38 
Barros Meira – CBH Contas reforçou a fala de Cinara Braga quanto ao retorno 39 
dos encaminhamentos das reuniões solicitando o pedido da resposta da 40 
deliberação 07 e oficio 13/2013 enviado para ao INEMA e a respeito deste, o 41 
senhor Rosival Romão da Associação, do Distrito de Brumado, cobra 42 
providências. Dando continuidade, o senhor Aurelino Barros entregou ao 43 
coordenador do fórum o oficio número 15/2013 da última plenária do Comitê do 44 
Contas, que foi realizado em Caraíbas  em 22 de agosto de 2013, no qual  45 
indica os três representantes do comitê que participarão do XV Encontro 46 
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Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas a ser realizado. O documento 47 
indicou pelo seguimento da Sociedade Civil de Recursos Hídricos a Senhora 48 
Rita de Cassia da Silva Braga;pelo seguimento do Poder Público Municipal o 49 
Sr. Frederico Maciel de Carvalho Neves; do seguimento usuário o Sr Pedro 50 
Antônio de Oliveira Lima. Almacks Luiz Silva – Rio Salitre informou que a 51 
Cátedra UNESCO de Sustentabilidade convidou o Comitê Rio Salitre para fazer 52 
um convênio para que o trabalho de doutorado do Alex Pires que estudaria os 53 
indicadores de falta e desperdício da bacia. A este respeito, informou que 54 
foram realizadas: reunião presencial com o coordenador Jordi Moroto, duas 55 
videoconferências, e que estão previstas mais  três reuniões , sendo que a 56 
primeira deveria ter sido  no dia 26 (vinte e seis) de setembro em Juazeiro e 57 
houve alteração da data para o dia 24 (vinte e quatro) de outubro devido às 58 
poucas confirmações de presença, entre elas a do coordenador.  Prosseguiu 59 
falando que a ANA - Agência Nacional das Águas está financiando os estados 60 
para que façam o Pacto das Águas e questionou sobre a participação do 61 
Estado da Bahia neste Pacto. Convidou a todos para conhecerem outro projeto 62 
onde já foram feitas 830 pequenas barragens no Salitre e já teve financiamento 63 
aprovado de R$ 1.240.000,00 (um milhão duzentos e quarenta mil reais). 64 
Continuou informando que a Drª Luciana Koury entrou em contato para 65 
informar que o promotor Thiago, Coordenador da Câmara de Águas, realizaria 66 
uma oficina para promotores no dia 06 de novembro no Ministério Público e 67 
sugeriu que fosse feita uma apresentação dos problemas enfrentados pelos 68 
comitês de bacia, dos instrumentos que já foram implementados em cada uma 69 
das bacias, e solicitou uma indicação de representação do Fórum para a 70 
formulação do convite oficial para participação no evento. Terminados esses 71 
informes a palavra foi passada para Iara Morena, da SEMA – BA,  que falou 72 
sobre a formação em educação ambiental que está sendo planejada pelo 73 
Estado e que tem como objetivo trazer para dentro dos processos de gestão e 74 
recursos hídricos a educação ambiental enquanto instrumento. Informou que 75 
esse processo priorizará os comitês que estão em processo de construção dos 76 
seus planos de bacia, sendo nove comitês envolvidos inicialmente, porém 77 
todos os comitês seriam contemplados. Iara solicitou um ponto de pauta em 78 
cada reunião para que pudesse ser estendido o assunto e discutida a questão 79 
desta formação. Colocou que enviaria todo o material, e disponibilizou os 80 
contatos para qualquer tipo de esclarecimento. Rodrigo – SEMA completou que 81 
essa formação inclui outros colegiados, o que dificulta alterações de datas, 82 
contudo Iara colocou que o cronograma seria feito em acordo com os comitês. 83 
Rodrigo – SEMA solicitou que um dos critérios de participação fossem pessoas 84 
que fazem parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental do comitê. Ivan, 85 
presidente do CBH Lago do Sobradinho sinalizou o esvaziamento dos comitês, 86 
devido à dificuldade técnica de mobilização de pessoas e principalmente de 87 
logística. Falou que foram deliberadas na ultima reunião as reformulações e 88 
duas visitas técnicas, uma na região de Sobradinho no Riacho Tatauí feita dia 89 
27 de setembro e outra programada para a primeira quinzena que seria a 90 
reunião no Riacho Grande em Casa Nova. Quanto a isso falou que iria 91 
encaminhar a documentação tanto para os outros comitês, tanto para o Fórum. 92 
Registrou a dificuldade nos questionamentos quanto a implementação de 93 
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eólicas na região, estando o comitê às margens da discussão por serem 94 
julgados como entraves no processo, destacou a importância do fortalecimento 95 
das discussões sobre demanda e os impactos ambientais na região. Estela – 96 
INEMA colocou como sugestão que fosse feita a interface entre pesquisas da 97 
universidade e construído um banco de dados dos comitês, e que estes 98 
possam se reconhecer no olhar da universidade. Anselmo Barbosa Caire 99 
manifestou a preocupação do Comitê de Bacia de Santo Onofre quanto a 100 
barragem recém-construída no local que encontra-se em estado 101 
eminentemente de risco. Falou que a CODEVASF realizou uma avaliação da 102 
gravidade da barragem e concluíram que, com a chuva que está prevista, 103 
poderá ocorrer o rompimento e que será solicitado do Ministério de Integração 104 
Nacional recurso no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o 105 
Estado e a União recuperarem a Barragem Zabumbão. Cinara Braga informou 106 
que a FUNASA hoje trabalha convênios com municípios até 50 mil habitantes 107 
para MSD – Melhoria Sanitária Domiciliar, Abastecimento de Água e 108 
Esgotamento Sanitário, porém para que esses municípios sejam contemplados 109 
com esses convênios, eles também precisam apresentar instrumentos e falou 110 
da importância da construção do Plano Municipal de Saneamento que poderá 111 
ser integrado ao Plano de Resíduos Sólidos. Solicitou que essa informação 112 
fosse levada aos municípios. Após esse momento, o Secretário do Meio 113 
Ambiente, o senhor Eugênio Spengler iniciou a sua fala agradecendo e 114 
solicitando uma reunião extraordinária no fórum com a presença dos 115 
presidentes e dos secretários executivos dos comitês que tenham Plano Bacia, 116 
para fazer uma avaliação do andamento dos planos em busca de melhorias. 117 
Falou também que ainda na semana encaminharia para os presentes uma 118 
minuta de decreto que regulamenta a questão florestal no estado a qual tem 119 
interface com a gestão de bacias hidrográficas e abriu para contribuições. 120 
Falou que a discussão das cobranças das águas deveria ser aprofundada. 121 
Colocou também que estava sendo fechado um sistema totalmente eletrônico 122 
para outorgas e considerou que poderia minimizar parte dos problemas de 123 
tramitação e segurança deste processo. Falou que a instrução normativa está 124 
em andamento ha quase um ano e que terá uma resolução do CONERH que 125 
estabelece os critérios, diretrizes e estabelece também o que é outorgável ou 126 
não de uma forma geral. Em relação às ameaças sofridas pelos membros dos 127 
comitês, falou que já havia comunicado o Secretário de Segurança Pública, 128 
solicitou mais informações sobre as ocorrências e falou que enviaria a situação 129 
no próximo despacho para o governador. O Secretário levantou a reflexão à 130 
respeito da candidatura da Bahia para a sede do ENCOB de 2014 devido ao 131 
contingenciamento orçamentário do governo e as dificuldades que seriam 132 
enfrentadas para o pleiteamento de patrocínios no período da Copa do Mundo. 133 
Contudo, ressaltou que apoiaria a candidatura em tudo que fosse possível se 134 
fosse decidida a manutenção da candidatura. Aurelino-  Bacia de Contas 135 
colocou para o Secretário que havia sido pactuado com a Gama Engenharia 136 
oficinas regionais que estavam em atraso. O Secretário falou que desconhecia 137 
sobre o atraso, e que até o final do dia apresentaria uma resposta para o que 138 
foi apresentado. O Secretário agradeceu a todos, retirou-se da sessão para 139 
atender a outros compromissos da agenda e passou a representação para o 140 
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superintendente o senhor Edison Ribeiro. Foi colocada para a plenária a 141 
votação o sediamento da Bahia para o ENCOB 2014. Com exceção à CBH 142 
Itapicurú, todos os demais comitês votaram pela abdicação da candidatura 143 
para o ano de 2014, e por unanimidade manifestaram o desejo de pleitear a 144 
candidatura no ano de 2015. Foi sugerida a elaboração de uma carta 145 
justificativa para o Colegiado Nacional e Fórum Nacional. Mais uma vez foi feita 146 
a ressalva para que os presidentes presentes mandassem a documentação de 147 
habilitação para SECEX. Foi distribuída entre os membros uma ficha para ser 148 
preenchida com os dados para a viagem. Posteriormente foi dada continuidade 149 
à pauta, sendo feita a leitura da recomendação número 02/2013 do Fórum 150 
Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas. Feitos ajustes, foi aprovada por 151 
unanimidade. Foi dado prosseguimento com a leitura da Moção de honra 152 
número 01/2013 do Fórum Baiano de Comitês de Bacias Hidrográficas que 153 
homenageia a senhora Maria Celia dos Santos da Paz (in memorian), 154 
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Leste, pela sua militância em 155 
vida e ações no Comitê que também foi aprovada por unanimidade. Nada mais 156 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada na qual eu, Michele Cedro Cardoso, 157 
lavrei esta Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes. 158 
Salvador, 01 de outubro de 2013. 159 

 160 

 161 

MEMBROS: 162 

Almacks Luiz Silva – Rio Salitre 163 

Anselmo Barbosa Caire – PASO 164 

Aurelino Barros Meira – CBH Contas 165 

Carlos Lorenzo – CBH Contas 166 

Cinara Cristina da Costa Braga – Rio Salitre 167 

 Ednaldo de Castro Campos – Rio Verde Jacaré 168 

Elias Amorim – Peruípe Itanhem Jucuruçu 169 

Francisco Ivan de Aquino -  170 

Joacy Silva Mendes – Rio Salitre 171 

João Machado Gonçalves – Rio Verde Jacaré 172 

José Fernandes da Silva – Rio Verde Jacaré 173 

Luiz alberto Trindade Fernandes – Recôncavo Sul 174 
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Maria Lúcia Góes Brito – Bacia do Leste 175 

Paulo Henrique Muricy Nunes Junior – Rio Itapicuru 176 


