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Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2018, às 09h22min, teve início a 1ª Reunião Ordinária 1 

do ano de 2018 da CCRSMSF, no Auditório da OAB-Subseção de Juazeiro-BA, localizada na 2 

Travessa José Guerra de Santana, s/n, Bairro: Alagadiço, Juazeiro/BA, os dois (2) turnos, manhã 3 

(09h22 às 12h35) e tarde (14h18 às 17h38). PARTICIPARAM OS SEGUINTES MEMBROS 4 

TITULARES/INSTITUIÇÕES: COMPESA – Sr. João Raphael Silva de Queiroz, Serviço 5 

Autônomo de Agua e Esgoto – SAAE-Juazeiro – Sr. Joaquim Ferreira de Medeiros Neto, Agro 6 

Industria do Vale São Francisco S/A – AGROVALE, Sra. Thaisi Caroline Tavares Oliveira, 7 

Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Projeto Gloria LTDA – COOPAG, Sr. Claudio 8 

Ademar Silva,  Associação dos Irrigantes da Boa Vista – Sr. Antônio Alexandre Balbino Reis, 9 

Associação dos Proprietários Condutores de Barcos da Ilha do Rodeadouro – Sr. Israel Barreto 10 

Cardoso – Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu – Sr. Luiz Alberto 11 

Rodrigues Dourado, Colônia de Pescadores Z-39 – Sr. Arnaldo Alves da Silva, Instituto 12 

Regional da Pequena Agropecuária Apropriada – IRPPA – Sr. Johann Gnadlinger,  Consórcio 13 

de Desenvolvimento Sustentável da Diamantina – Sr. Almacks Luiz Silva, Universidade Federal 14 

do Vale do São Francisco – Sr. Julianeli Tolentino de Lima, Povo Tuxá/Comunidade Indígena 15 

– Sr. Manoel Uilton dos Santos, Povo Pankará/Comunidade Indígena - Sra. Cícera Leal 16 

Cabral,  Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA -  Sr. João Pedro da Silva Neto, CBH Salitre – 17 

Sr. Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho e Participaram as Seguintes Membros 18 

Suplentes/Instituições: Associação dos Produtores Rurais do Vale do Moxotó – UNIVALE – 19 

Sr. João Batista Araújo Silva, Colônia de Pescadores Z-60 de Juazeiro-BA – Sr. Domingos 20 

Márcio Matos, Colônia de Pescadores Nossa Senhora Aparecida da Serrinha – Sr. José Ribeiro 21 

Filho, Centro de Associação e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais 22 

Alternativas – CAATINGA, Sr. Giovanne Henrique Sátiro Xanofonte, Prefeitura Municipal de 23 

Abaré-BA, - Sr. José Marcelo dos Santos  e o CBH Lago de Sobradinho-BA, - Sr. Francisco 24 

Ivan Aquino. AUSÊNCIA JUSTIFICADA: COMPESA - Sr. João Virgílio Felipe Lima, SR. 25 

Elias Silva – Assoc. de Desenvolvimento Sustentável, Prefeitura Municipal de Terra Nova-PE - 26 

Sr. Manoel Silvestre de Araújo, e o CBH Lago de Sobradinho-BA – Cícera Silvana L.L.Nunes 27 

e os demais Membros não citados estavam AUSENTES. Ainda se fizeram presentes os Srs. 28 

Walter Guerra Filho – INEMA, Edivaldo Serafim – Distrito de  Curaca, Fernando Duarte – DIC, 29 

Sergio Mota Lopes – UNIVASF, Alberto Simon --  Agencia Peixe Vivo, Hicaro Kinnard Gomes 30 

Ramos – Pref. Chorrochó_BA, Marcio Lima Rios – IF Baiano, Paulo Bomfim – Pref. Juazeiro-31 

BA, Wilmar Ferreira –Pref. Juazeiro-BA, Luiz Helio – ASCOM/Pref. Juazeiro-BA, Alberto 32 

Tabosa – CODEVASF, Janaina Teixeira da Silva- CODEVASF, Raquel Matos Cardos do Vale – 33 

UEFS, Eduardo Gabriel Palma – INEMA/UNESP, Elmar Laerte S. Dantas Mineração Caraíbas, 34 

Gustavo Moreira  Ramos – UFSCAR, Agenor Souza – SEMAURB/Pref. Juazeiro-BA,  Gezelia 35 

Medrado – Assoc. Boa Esperança, Arnaldo Cardoso – Comissão Riacho do Mocambo, Jacinta 36 

Vera, Elton Marques – Pref. Jacobina-BA, Ademir Fernandes Silva – SEMAURB-Pref.Juazeiro-37 

BA, Sebastiao Silva Jr., Vlamir Oliveira –SEAGRI, Sofia Oliveira Correia – UFPE, Edneuma de 38 

Souza – CODEVASF, Isabel Cristina, Silvio Medeiros – Faz. Agrobrás,  Jadson Pereira de Barros 39 

– SAAE, Antônio Francisco da Silva – Conselho da Pastoral dos Pescadores – CPP- Submédio, 40 

Thais Lima – SAAE, Juciana Cavalcante -  ASCOM/ TANTO, Ângela Santana -  Camara de 41 
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Vereadores de Petrolina, Gilmar dos Santos Pereira – Camara Municipal de Petrolina. E assim 42 

com a presença dos membros já mencionados e dos demais presentes o coordenador da 43 

CCRSMSF, o Sr. Julianeli Lima, deu início a abertura da reunião, dizendo que essa é a primeira 44 

reunião do ano/2018, e da satisfação de estarem em Juazeiro e desejando um dia produtivo para 45 

todos presentes. Agradeceu e destacou importância do espaço cedido pela OAB-Juazeiro, e 46 

colocando a CCRSMSF/CBHSF, à disposição no que necessitar e estiver ao alcance da CCR.  Em 47 

seguida formou-se a mesa com o Sr. Paulo Bomfim - Prefeito Municipal de Juazeiro-BA, com o 48 

Sr. Aderbal Viana Vargas - Presidente da OAB- Subseção de Juazeiro-BA, o Sr.  Luiz Aroldo 49 

– Pref. de Águas Belas-PE, o Sr. Télio Nobre Leite -Vice-Reitor da UNIVASF, Sr. Alberto 50 

Simon – Dir. Técnico de Projetos da Agência Peixe Vivo e Almacks Luiz Silva – Secretário da 51 

CCR Submédio SF. Passando a palavra para o Sr. Aderbal Viana Vargas, que deu boas-vindas 52 

aos presentes, dizendo que a OAB, não só estadual, mas a regional também são parceiras nas 53 

causas de discussão em defesa do rio São Francisco e juntos somar esforços para as decisões que 54 

forem tomadas nessa reunião. O Pref. Paulo Bomfim, começou agradecendo e dando boas-55 

vindas a cidade de Juazeiro-BA. Falou da parceria UNIVASF e Prefeitura que tem contribuindo 56 

muito não só na área ambiental, mas em outras que talvez as pessoas nem tenham conhecimento. 57 

Disse que o rio é nosso que precisa de cuidados no dia a dia e que Prefeitura de Juazeiro, tem feito 58 

para tentar dá a sua contribuição, citando alguns pontos como: Aterro sanitário (antigo lixão), que 59 

hoje é referência (foi retirado aquela água/chorume que caia no riacho e desaguava no rio, então 60 

esse problema foi sanado); Está sendo ampliada a nova Estação de tratamento de Esgoto - ETE, 61 

para atender até nos próximos 50 anos e para os próximos gestores da prefeitura de Juazeiro, não 62 

precisarem se preocupar com estação de tratamento de esgoto e que hoje tem sido realizada em 63 

parceria com o Serviço Autônomo  de Água e Esgoto de Juazeiro – SAAE e que é de grande 64 

importância para o rio São Francisco, disse ainda que, quase 95$% da cidade de Juazeiro está com 65 

sua área saneada e poucas cidades brasileira conseguem um feito desse e objetivo é procurar 66 

minimizar os problemas de saneamento até porque isso reflete na saúde das pessoas. Citou 67 

também a questão da educação dos Munícipes, para com o rio desde do uso da água em casa no 68 

banho ao banho de lazer no próprio rio pra ter o cuidado de não jogar lata de refrigerantes, papel 69 

de bombos e também em manter a limpeza da cidade e encerrou dizendo que cuidar do meio 70 

ambiente é dever de todos nós. O Coordenador Julianeli, enfatizou a importância da educação 71 

ambiental dos Munícipes no processo, pois não adianta os poderes públicos financiarem e 72 

apoiarem projetos com objetivos de provir água com qualidade e abundância para uso humano e 73 

animal se os munícipes não estiveram preparados cuidar. O Pref. Águas Belas-PE, Luiz Aroldo, 74 

que tem sido presença constante nas reuniões da CCR, iniciou saudando as mulheres e registrando 75 

o ato de violência contra as mulheres especialmente as negras, batalhadores citando a assassinato 76 

da Vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, na noite anterior. Saudou o prefeito de Juazeiro-77 

BA, em nome de todos presentes. Falou da satisfação de acompanhar as reuniões da CCR, por 78 

entender a importância que esse rio tem, não só no Alto, mas para a parte Baixa também e sempre 79 

que for possível vai estar presente ou enviar um representante pela importância que esse rio tem. 80 

Aproveitando as falas do prefeitos o Coordenador, salientou, que o Plano da Bacia do São 81 

Francisco, ele precisa ser verdadeiramente executado, que os governos federal, estaduais e 82 
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Municipais ajam no sentido de prover recursos para aquilo que está no plano já estudado e 83 

definido devendo sai do papel  para que possamos ter uma melhoria do nosso rio. Prof. e Vice-84 

Reitor, o Sr. Télio Nobre Leite, falou da defesa do nome do Coordenador Julianeli, dentro da 85 

Universidade para que fosse representante da Instituição no CBHSF, por entender a necessidade 86 

de integrar mais a academia de pesquisa na nessa questão de defender o meio ambiente. E a 87 

UNIVASF, que já tem todo um trabalho há mais de uma década junto a Transposição, sendo 88 

centro de referência de pesquisa dos impactos ambientais da caatinga, fauna e Flora, causados 89 

pela transposição. O Sr. Alberto Simon – Agência Peixe Vivo, cumprimentou a todos e 90 

agradeceu o convite da CCR, que sua vinda é mais no intuito de ajudar, esclarecendo dúvidas de 91 

algum de tema pautado na reunião. O Membro Domingos Márcio Matos, parabenizou o Prefeito 92 

de Juazeiro e o SAAE, pela propaganda que está saindo na TV ensinando como utilizar e 93 

economizar água. É justamente esse tipo de propaganda que venho defendendo perante o Comitê, 94 

dizendo o que é o Comitê e suas ações. Continue esse tipo de propaganda que assim os Srs. Estão 95 

contribuindo com o rio. INFORMES: O Membro Almacks Silva, fez um breve relato do que é 96 

o 8º. Fórum Mundial da Água, que acontece a cada 3 anos e que o Brasil, vai estar sediando pela 97 

primeira vez esse evento, onde terá grandes discussões de vários países, governos, instituições de 98 

várias línguas com tradutores. E paralelo vai acontecer o Fórum Alternativo Mundial das Águas 99 

– FAMA, que é uma feira e uma Vila Cidadã, com várias tendas que serão montadas com 100 

experiências. O Membro Johann Gnadlinger – falou que esse é o 6º Fórum que ele participa. 101 

Que esse evento tinha como interesse a água que tanto a sociedade civil, indústria e outros 102 

participavam todos juntos. Só que mais tarde o Fórum passou a ser um negócio, um agronegócio 103 

para as grandes de empresas e a sociedade civil reagiu com o FAMA, Fórum Alternativo como 104 

forma de reação de direito a água para todos e não só para agronegócio. A Água como direito é 105 

no FAMA. O Membro Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho – CBH Salitre, disse que a fala 106 

dele seria mais um protesto, pois a luta pela água passa pela questão racismo, racismo institucional 107 

e racismo ambiental. E acredita que o mesmo aconteça com as comunidades indígenas que estão 108 

ao longo do rio. Protestava porque nenhum Comitê Afluente, tem representação nos fóruns e que 109 

deveriam ser pelo menos informados pela organização do evento. E porque que alguns membros 110 

vão e outros não tem direito de participar. O Coordenador Julianeli, informou que quanto aos 111 

Comitês Afluentes, estava sendo uma articulação do INEMA, que não sabia informar o motivo 112 

pelo qual não foi concretizou a ida desses Comitês. O Membro Giovanne Henrique Sátiro 113 

Xenofonte – CAATINGA, falou do VI Encontro de Agroecologia em Belo Horizonte. O Sr. 114 

Eduardo Gabriel Palma - Doutor em Geografia - Instituto do Meio Ambiente e Recursos 115 

Hídricos – INEMA, apresentou o Projeto de pesquisa Governança Territorial no Brasil liderado 116 

pelo Professor Elson Pires da UNESP de Rio Claro, em que o comitê de Bacia do São Francisco 117 

faz parte da análise desta modalidade de governança, através de entrevistas que será realizada 118 

com alguns membro da CCRSMSF. Estou acompanhado da professora Raquel Matos Cardos do 119 

Vale que está desenvolvendo uma Tese de doutorado sobre os processos de desertificação na 120 

Região de Planejamento e Gestão da Águas das Bacias do Macururé e Curaçá. Ademir 121 

Fernandes  – SEMAURB/PMJ, falou da A ELEIÇÃO DOS MEMBROS do Comitê Estadual 122 

da Reserva da Biosfera da Caatinga - CERBCAAT-BA. O Coordenador Julianeli, falou que 123 
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constantemente tem cobrando o trâmite dos projetos aprovados pela CCR e consequentemente 124 

pela DIREX a Agência Peixe Vivo, para análise e execução e está sendo cobrando e os próximos 125 

serão de acordo com o Edital de Chamamento de Projetos. O Sr. Alberto Simon – Diretor 126 

Técnino/Projetos daAgência Peixe Vivo, explicou que o Comitê tem sido convidado a 127 

participado de muitos eventos, tem uma demanda grande de compromissos e que o Comitê, o 128 

CBHSF, também faz parte de outros Comitês e que tem uma agenda intensa de reuniões; tem 129 

participado de reuniões com alguns Ministérios da área ambiental; tem participação nas Câmaras 130 

Técnicas do Conselho Nacional Recursos Hídricos-CNHR, e consequentemente aumentado a 131 

responsabilidade do Comitê e sendo respeitado diante de todo esse trabalho que vem sendo 132 

realizando. E o Presidente Anivaldo de Miranda Pinto sempre está presente a estas reuniões, com 133 

alguns membros do comitê e eu, particularmente acompanho nessas atividades dando suporte com 134 

informações de como anda essa questão de projetos. Sem contar as demandas do próprio Comitê 135 

que atualmente estamos trabalhando simultaneamente com 42 Planos Municipais de Saneamento 136 

Básico, em cinco (5), estados que fazem parte da Bacia, acompanhamos ainda, uma das obras 137 

mais importante do Comitê no momento que é a conclusão da obra da Adutora dos Pankarás, em 138 

Itacuruba-PE, e ainda em desenvolvimento o projeto da Adutora dos Tuxás, em Rodelas-BA, e 139 

sem contar os Projetos Hidroambiental em andamento. É importante lembrar que todas essas 140 

obras são financiadas com recurso do Comitê do São Francisco as demandas são grandes. Temos 141 

ainda o Edital 01 de Chamamentos de Projetos, que será debatido na parte da tarde da reunião, 142 

além desses temos ainda todo Plano de Atualização da Bacia pra ser executado e ainda explicou 143 

sobre os recursos oriundos das multas do IBAMA, a ideia que está sendo trabalhada para que seja 144 

aberta uma conta bancária e as empresas devedoras façam o depósito diretamente e uma parte 145 

desse percentual seja destinado a financiamentos de projetos apresentados pelo IBAMA, sendo 146 

esses projetos selecionados na Bacia do São Francisco. Enfim tem muita coisa positiva 147 

acontecendo, como a Revitalização, que o Comitê é respeitado e tomado como referência em todo 148 

governo federal diante de todas essas ações. O Membro João Batista Araújo Silva, relatou o 149 

que vem ocorrendo na UNIVALE, as cobranças/notificações da Agência Nacional de Águas – 150 

ANA, pelo uso de recurso hídrico do Açude Público Federal Engenheiro Francisco Saboya (Poço 151 

da Cruz). Foi firmando um convênio em 2003, entre a UNIVALE e o Departamento Nacional de 152 

Obras Contra a Seca –DNOCS, sendo encerrado em 2014, quando a Associação deixou de ter as 153 

prerrogativas previstas naquele instrumento, no que se refere a administração do Perímetro 154 

Irrigado Moxotó, e voltou a ser de responsabilidade do DNOCS. Já enviou oficio a ANA, ao 155 

CBHSF, pedindo providências e até agora nada foi resolvido. E se não resolver estou pensando 156 

em mover uma ação judicial, pois está o meu CPF, documento pessoal em jogo e a parti do 157 

momento deixei de ter prerrogativas, então eu deixe de responder e ter essa responsabilidade. O 158 

coordenador Julianeli, orientou que enviasse a CCR cópia de todos os documentos que 159 

apresentará na reunião da DIREC, para aprovar o seu questionamento e a solicitação para que seja 160 

enviada à Câmara Técnica Institucional e Legal -CTIL, para uma análise e encaminhe essa 161 

documentação a ANA, deliberando o seu pedido. O Sr. Alberto Tabosa – CODEVASF, falou 162 

sobre Programas de Monitoramento de Processos Erosivos e Projetos de Conservação, 163 

Preservação e Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP na área da Bacia do Rio 164 
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São Francisco (Projeto Piloto CODEVASF - UNIVASF), que trata de recurso na ordem de 12 165 

milhões, para ser investidos nas áreas aqui citadas. E CODEVSF, não tem nenhum projeto 166 

voltados para essa finalidade, o que fez então? Buscou parceria com outras instituições já 167 

trabalham nessa área e deixou aberto pra quem tiver interesse enviar seu projeto para a 168 

CODEVESF/Petrolina, se for de outro estado eles fazem contato com a CODEVASF mais 169 

próxima para ver a possibilidade de atender o pleito. O coordenador Julianeli, reforçou dizendo 170 

ter todo interesse, pois a CODEVASF tem o recurso, a UNIVASF, tem o corpo técnico/alunos e 171 

o comitê tem demandas. Em seguida tivemos a apresentação do Prof. Marcio Rios - IF Baiano/ 172 

Campus Senhor do Bomfim, que fez uma apresentação de uma experiência de um projeto 173 

desenvolvido na região do Salitre. Na parte da tarde teve início com um vídeo produzido pelo 174 

IRPAA - sobre o Rio São Francisco, tratando da situação do rio e de seus Ribeirinhos. Em seguida 175 

tivemos a apresentação de Sofia Oliveira de Barros Correia – Aluna da Universidade Federal 176 

de Pernambuco, que está desenvolvendo a Tese de Doutorado dela sobre GESTÃO HÍDRICA 177 

DA CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO: da livre 178 

expressão da diversidade discursiva à democratização do uso da água? Onde pode apresentar aos 179 

membros da CCR presentes, já que vem desenvolvendo uma pesquisa/questionário com eles. Essa 180 

apresentação gerou um bom debate, o Sr. Walter Guerra – INEMA- comentou sobre a ausência 181 

do Poder Público nessas reuniões de comitês, e que ninguém consegue fazer nada sem a Sociedade 182 

Civil, Poder Público e Usuários. A presença dos usuários nas reuniões dos Comitês Afluentes 183 

(CBH Salitre, CBH Lago de Sobradinho e CBH Verde Jacaré), também é não é muito diferente 184 

não, talvez pela falta de pagamento de diárias o que já não ocorre CBHSF. Sr. Alberto Simon- 185 

Agência Peixe Vivo – falou do cuidado e do zelo de como é gasto o recurso do CBHSF, que é 186 

dinheiro público, a responsabilidade em realizar um trabalho sem permitir interferência de 187 

políticos, de apadrinhamentos, pois tudo realizado com muita transparência para não deixar 188 

dúvidas e também saber escolher bem os projetos para que não tenha erros no projeto para evitar 189 

desperdício de dinheiro e também satisfazer a comunidade proponente e saber que a fiscalização 190 

existes para estes fins. Quanto ao Edital 01/2018, de Chamamento de Projetos, é uma demanda 191 

espontânea do CBHSF, podendo participar prefeituras associações, sendo a porta de entrada 192 

através das CCRs. Será realizado uma seleção dos projetos para serem executados pelo CBHSF, 193 

passando por dez (10), critérios de avaliação, sem interferências ou indicação de pular a ordem 194 

da seleção. O primeiro (1) quesito é eliminatório, se não tiver alinhado com o Plano da Bacia já 195 

está eliminado, por isso é importância de conhecer o Plano da Bacia São Francisco, na hora de 196 

elaborar um projeto. Quanto à avaliação dos projetos com relação as notas não quer dizer que se 197 

o projeto teve noto 10, que seja o primeiro a ser executado não, a diretoria do CBHSF, é quem 198 

vai decidir qual será executado. O Coordenador Julianeli, falou da possibilidade de prorrogação 199 

no prazo do Edital de Projetos, que seria pauta da próxima reunião da DIREC. O Sr. Ademir 200 

Fernandes – SEMAURB/PMJ, questionou sobre adequação, correção de projetos e a 201 

possibilidade de fazer uma nova reapresentação desse mesmo projeto num próximo Edital. O 202 

Membro Manoel Uilton dos Santos/Tuxá -  parabenizou pela organização do Edital e 203 

importância dos critérios básicos do projeto. Pede que se seja levado em conta a dificuldade de 204 

acesso que os povos indígenas, aliás, os povos tradicionais tem de baixar o Edital e de entender 205 
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pela internet, que concorda que o prazo seja prorrogado, e defende uma mobilização/visitas as 206 

comunidades até pra levantar demandas e esclarecer dúvidas e orientar melhor. A Membro 207 

Cicera Cabral – também registrou a dificuldade de acesso, de comunicação com as comunidades 208 

indígenas destacando a distância, os meios de transportes a usados para chegar. O Sr. Hicaro 209 

Kinnarde Gomes Ramos – Rep. Pref. De Chorrochó-BA, fez questionamentos referente o 210 

Edital de Projetos e principalmente a questão de contrapartida, como a prefeitura pode fazer sem 211 

usar dinheiro, que outras formas podem ser usadas como contrapartida. Antes de prosseguir com 212 

a pauta o Coordenador Julianeli, aprovou as atas das reuniões de Águas Belas-PE (10.07.2017), 213 

e de Chorrochó-BA (19.10.2017), considerando que não haver mais nenhuma objeção de depois 214 

de feitas as correções de acordo as solicitações. Questões fronteiriças entre as regiões limítrofes 215 

no Submédio e Baixo e no Submédio e Médio São Francisco. Diante das discussões sobre o Plano 216 

de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, especialmente no tocante às 217 

questões fronteiriças entre as regiões limítrofes entre o Submédio e Baixo e entre o Submédio e 218 

Médio São Francisco, debateremos com os membros da CCR e diretoria da Agência Peixe Vivo 219 

com o objetivo de dirimirmos as dúvidas que ainda restam e que tem sido motivo de discussões, 220 

especialmente relacionadas aos limites entre a área fronteiriça do Submédio e Baixo São 221 

Francisco, além de definirmos o direcionamento que será dado ao tema de acordo com PRH e 222 

análise técnica e geopolítica, conforme esclarecimentos realizados durante a última reunião da 223 

DIREC, no dia 26/2, em Maceió-AL, e decisão de que o município de Paulo Afonso-BA estaria 224 

incluído no região área de abrangência da CCR Baixo São Francisco. O Membro Claudio 225 

Ademar Silva – ficou surpreso em saber pelo membro Luiz Dourado, que foi uma empresa 226 

estrangeira que fez esse estudo/mudança e que o povo de Paulo Afonso, Jeremoabo-BA, não tem 227 

nem noção do que está acontecendo. Desconheço qualquer tipo de informação ou Audiência 228 

Pública com a participação do povo e se houve não foi tão divulgada. O Membro Manoel Uilton 229 

dos Santos/ Tuxá – falou que essas mudanças foram na atualização do Plano da Bacia, realizada 230 

pela NEMUS, empresa contratada e que fez essas mudanças de limites sem ninguém ser 231 

informado somente um grupo de pessoas. Sem querer atacar ninguém, mas esse foi o maior 232 

equívoco que o Comitê já cometeu. Se fala tanto em democracia, e não houve democracia. O 233 

método que foi utilizado foi injusto. E para encerrar foi discutido a questão de hospedagem em 234 

Itacuruba-PE, cidade da próxima reunião e não muita condição de estrutura de hotel na cidade e 235 

também se a obra da Adutora Pankara, estará concluída, caso contrário faz troca cidade. Não 236 

havendo mais assuntos a tratar, o coordenador encerra a reunião às 17h38, de onde se lavrou a 237 

presente ata, que será assinada pelo coordenador e secretário da CCR Submédio SF, após 238 

aprovação. 239 

Julianeli Tolentino de Lima          Almacks Luiz Silva   240 
Coordenador da CCRSMSF                                 Secretário da CCRSMSF 241 


