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Aos 9 (nove) dias do mês de março de 2017, às 09h50min, teve início a 1ª Reunião Ordinária do 1 

ano de 2017 da CCRSMSF, na Cidade de Floresta-PE, nos dois (2) turnos,  manhã (09h50 minutos 2 

às 12h37 minutos) e tarde (15h16 minutos às 17h13 minutos), na Câmara Municipal localizada 3 

na Praça Coronel Fausto Ferraz, 183 A – e no dia 10 Visita Técnica ao ponto de Captação e a 4 

Estação de Bombeamento 04 do PISF, no município de Floresta-PE, ARTICIPARAM OS 5 

SEGUINTES MEMBROS TITULARES/INSTITUIÇÕES: COMPESA – João Raphael 6 

Silva de Queiroz, Associação dos Irrigantes da Boa Vista – Sr. Antônio Alexandre Balbino 7 

Reis, Associação dos Proprietários Condutores de Barcos da Ilha do Rodeadouro – Sr. Israel 8 

Barreto Cardoso, Colônia de Pescadores Z-60 de Juazeiro-BA – Domingos Márcio Matos, 9 

Colônia de Pescadores Z-39 – Sr. Arnaldo Alves da Silva, Instituto Regional da Pequena 10 

Agropecuária Apropriada – IRPPA – Johann Gnadlinger, Consórcio de Desenvolvimento 11 

Sustentável da Diamantina – Sr. Almacks Luiz Silva, Universidade Federal do Vale do São 12 

Francisco – Sr. Julianeli Tolentino de Lima, Povo Tuxá/Comunidade Indígena – Sr. Manoel 13 

Uilton dos Santos, Povo Pankará/Comunidade Indígena - Sra. Cícera Leal Cabral,  Prefeitura 14 

Municipal de Juazeiro-BA -  Sr. Agenor do Amaral Souza Filho e o CBH Salitre – Sr. Manoel 15 

Ailton Rodrigues de Carvalho, Participaram as Seguintes Membros Suplentes/Instituições: 16 

COMPESA - Sr. João Virgílio Felipe Lima, Colônia de Pescadores Nossa Senhora Aparecida 17 

da Serrinha – José Ribeiro Filho, CBH Lago de Sobradinho-BA, - Francisco Ivan Aquino. 18 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE 19 

– Sr. Milton Bin, Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu – Sr. Luiz 20 

Alberto Rodrigues Dourado, Associação de Desenvolvimento Sustentável – Elias Silva, 21 

Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Projeto Glória Ltda – CCOPAG – Sr. 22 

Cláudio Ademar da Silva e da Prefeitura Municipal de Terra Nova-PE - Sr. Manoel Silvestre 23 

de Araújo. Com a presença dos membros já mencionados o coordenador da CCRSMSF, o Sr. 24 

Julianeli Lima, deu início a abertura da reunião juntamente com a presença do Prefeito de Floresta 25 

o Dr. Ricardo Ferraz e do Vice-Prefeito o Sr. Pedro Gomes Vilarim Neto, do Sr. Alberto 26 

Carlos de Souza e algumas secretarias, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 27 

Floresta – PE e alguns vereadores presentes; E dos prefeitos de Sr. Luiz Aroldo - Prefeito de 28 

Águas Belas – PE, do Sr. Bernardo de Moura Ferraz -Prefeito de Itacuruba – PE e 29 

representações do  poder público municipal de outras cidades como Jacobina-BA, Rodelas-BA, 30 

Chorrochó-BA e Belém do São Francisco-PE. Presença também de diversas instituições e 31 

categorias de usuários da água interessados em participar das discussões dos projetos propostos 32 

para a região do submédio como: APAC, IPA, UFPE, SOS CAATINGA. Submetida aprovação 33 

da ata somente o membro Sr. Johann Gnadlinger, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária 34 

Apropriada – IRPPA, fez questão de registar e pedir que constasse em ata a justificativa da sua 35 

ausência na última reunião por motivo de estar participando 10º Simpósio de Captação e Manejo 36 

de Água de Chuva, em Belém do Pará, para onde a Comissão do Rio Mocambo, Curaçá, BA, foi 37 

convidada a fazer um relatório sobre o Projeto Hidroambiental do CBHSF com o tema 38 

"CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA A REVITALIZAÇÃO DA MICRO-BACIA DO 39 

RIO MOCAMBO, CURAÇÁ-BA", e do interesse em compor a Comissão de acompanhamento 40 

de Projetos CAP da CCR Submédio. Depois do registro, a ata foi aprovada por unanimidade pelos 41 
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membros. Dando continuidade à reunião passando alguns informes: a) O coordenador falou da 42 

participação dele na primeira reunião da DIREX (em 01.02.2017, em Maceió-AL), em que tratou 43 

sobre a metodologia de apresentação, discussão e deliberação sobre os projetos apresentados as 44 

CCRs, e da preocupação pois acha o processo pelo qual passa os projetos muito lento, são sete 45 

(7) etapas que compõem desde a apresentação até a execução do projeto. Todos os projetos são 46 

essenciais para as comunidades da região que são carentes de água.  Então, os coordenadores das 47 

CCRs irão marcar uma visita à Agência Peixe Vivo, para saber se não tem como agilizar esses 48 

projetos, pelos menos as três (3) primeiras etapas serem mais rápidas, pois existe uma grande 49 

demanda de projetos entregues em processo e por outro lado tem a cobrança dos proponentes; b) 50 

Falou da visita a Aldeia Pankará, e sobre o projeto da Adutora na Aldeia dos Pankará, que estava 51 

pronto, elaborado, porém, parado por conta de não ter quem faça a gestão desse serviço. Então, 52 

convocado a CCRSMSF, a Presidência do CBHSF e a Secretaria de Saúde Indígena – SESAI, foi 53 

definido em reunião que a SESAI ficaria responsável por fazer essa gestão. Em seguida relata a 54 

visita feita à aldeia juntamente com 3 professores da UNIVASF, que se propuseram a colaborar 55 

levando conhecimento na área de solo e irrigação para que a comunidade venha ter um melhor 56 

aproveitamento dessa água quando essa obra se concretizar; c) Relatou da participação dele e de 57 

Almacks na reunião a convite da coordenação da CCR Medio São Francisco, sobre apresentação 58 

de estudos referentes aos dois (2) aquíferos Urucuia e Bambuí importantes para a sustentabilidade 59 

do rio São Francisco. E ficaram preocupados porque além da necessidade da gestão dos aquíferos 60 

pelo grande número de poços que estão sendo perfurados sem controle, não está havendo 61 

recargada desses aquíferos. O membro Almacks Silva, tratou do Plano Municipal de Saneamento 62 

Básico-PMSB que a cidade de Floresta está sendo comtemplada e da necessidade da Prefeitura 63 

criar comissões de acompanhamento. O membro Sr. Agenor Souza, tratou da questão da 64 

tramitação dos projetos, questionando a demora, a falta de informação do andamento dos projetos 65 

entregues, principalmente a falta de um posicionamento para quem demandou o projeto. Ele 66 

sugere a formatação de um protocolo para que seja acompanhada pelo membro, pela prefeitura, 67 

pelo proponente para que possam acompanhar e que respeite a escala da ordem de entrega dentro 68 

das próprias CCRs, que se tenha processo administrativo em virtude de ser recurso público. Disse 69 

que o comitê já passa transparência através do site, da prestação de contas e com essa 70 

sistematização fica maior transparência. O membro Sr. Uilton Tuxá, parabenizou a diretoria do 71 

comitê pelo importante avanço do projeto da aldeia pankará. Porém, Manifestou preocupação 72 

com desigualdade de execução de projetos, quatro (4) projetos já estavam aprovados desde 2016 73 

(Mirangaba-BA, Jacobina-BA, Rodelas-BA, Serra Talhada-PE). Os TRs foram trabalhados e 74 

andaram juntos, saindo dois (2) Atos Convocatórios, em seguida saiu o terceiro (3) e para surpresa 75 

dele o projeto de Rodelas foi deixado para trás. Esse projeto contempla duas (2) ações: 1- a 76 

mudança do ponto de captação atual para outro local mais acessível; 2) A mudança ponto de 77 

captação da aldeia Tuxá para outro local, pois ambas não apresentam condição de qualidade da 78 

água, construída há mais de trinta anos, num córrego e hoje está tomada de baronesas, muita lama 79 

e essa situação de calamidade foi constatada pela ação da Fiscalização Preventiva Integrada – 80 

FPI. Foi feito elaboração do Termo de Referência, houve reuniões apresentando o resultado 81 

colhido e a minuta do TR, e quando recebeu o resultado final foi aprovada somente a mudança da 82 
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Aldeia Tuxá, sendo cortada a parte que contempla o município, alegando informações 83 

insuficientes, ou seja, diferente do foi colhido. Uma demanda que iria atender mais de 12 mil 84 

habitantes no município e que não houve nem comunicado a prefeitura e nem a ele como membro 85 

da CCR e proponente do projeto. E que no Plano da Bacia, tem recurso para o Saneamento Básico, 86 

pede mais diálogo que se for o caso, a prefeitura se comprometa com uma contrapartida maior. O 87 

vereador de Floresta, o Sr. Murilo A. Almeida, destacou que recebe constantemente informações 88 

do comitê e que o povo Florestano tem que se inteirar mais já que Floresta é um doador da 89 

transposição. Falou que Floresta, hoje serve exclusivamente como passagem de água da 90 

transposição. Relatando que na transposição Floresta, tem mais de 18 comunidades, vilas 91 

agrícolas elaboradas e idealizadas pelo Ministério da Integração para minimizar o sofrimento 92 

daqueles que foram atingidos. Pediu que o comitê fosse interlocutor junto ao Ministério da 93 

Integração, pois é difícil para as comunidades, moradores que estão margem da transposição ver 94 

a água passar para outros estados e não poderem se beneficiar. Pediu ainda que o comitê seja o 95 

interlocutor junto ao DNOCS e o Ministério da Integração, o porque da licitação da barragem 96 

Barra do Juá deu deserto e como anda o processo hoje, se já foi orçado. Referente aos 97 

questionamentos o coordenador Julianeli Lima, disse que está programando uma visita Agência 98 

Peixe Vivo, justamente para verificar a situação dos projetos, como está o andamento dos projetos 99 

entregues e conversar sobre a possibilidade de criar um meio para fazer o acompanhamento da 100 

tramitação dos projetos. Quanto a desigualdade e beneficiamento jamais vai interferir, agora se 101 

perceber alguma descontinuação do processo que não seja de fator técnico tratará de inviabilizar. 102 

O vereador Murilo, disse ainda que o município de Floresta também recebe a Compensação 103 

Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração de Energia - CFURH e que existe 104 

uma lei municipal de autoria dele que orienta que esse recurso seja destinado 70% usado na zona 105 

rural para construção de cisternas, barragens, pequenas adutoras, recuperação de nascentes e 30% 106 

para gastos que não sejam investimentos. Quanto ao recurso do CFFURH, Almacks Silva orientou 107 

que o conselho prepare um documento que saia como encaminhamento para que junto ao CBHSF 108 

possa entregar aos órgãos competentes, como também a extensão de água do Rio Pajeú para as 109 

comunidades e vilas. O Sr. Francisco Ivan Aquino, mesmo já tendo a fala contemplada por Uilton 110 

Tuxá e Agenor Souza, questionou sobre projeto entregue em julho/2015, e diz que até o momento 111 

não tiveram uma resposta. Tratou também dos impactos ambientais com a transposição que a 112 

esperança era que fosse um projeto coletivo e não político. A Sra. Cícera Cabral, falou do estado 113 

de felicidade que ela e a comunidade da aldeia Pankará se encontram depois de uma luta de mais 114 

de 5 anos contando com o esforço da gestão anterior e sendo concluída na gestão atual. Agora 115 

somente aguardando a ordem de serviço para executar a obra da adutora na aldeia Pankará em 116 

Itacuruba-PE. Ressaltando que apesar de estar à beira do rio, são abastecidos por pipas ofertados 117 

pela prefeitura. Falou das visitas realizadas a outras comunidades indígenas (Buíque, Pesqueira, 118 

Águas Belas), que a situação não é muito diferente não, lá também são abastecidas por pipas. 119 

Pediu ainda fosse oficializada a formação da Câmara Técnica dos Povos Tradicionais. O Sr. 120 

Enaldo Rodrigues Ferreira - Coordenador do Meio Ambiente de Rodelas-BA, tratou da 121 

questão da qualidade da água, do local da captação e do uso da quantidade de agrotóxicos; e que 122 

isso tem afetado a saúde dos moradores de Rodelas.   A cidade fica às margens do Rio São 123 
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Francisco e joga livremente ao lago de Itaparica todos os dejetos tanto residências, como dos lotes 124 

irrigados agrotóxicos, visto que a CHESF,  um ponto de captação de água provisoriamente, quanto 125 

estava construindo a nova cidade, e nunca colocou a definitiva, e os lotes que a implantou, por 126 

esse motivo as Cidades que fica às margens da Barragens dar prioridade nestes projetos de água 127 

potável e saneamento básico.   Pediu uma atenção ao projeto entregue a CCR, para a mudança de 128 

local da captação atual para outro local, pois o atual já não tem mais condição de manter devido 129 

a quantidade lama e mato. Tratando ainda cobrança e respostas a projetos entregues e sem nenhum 130 

retorno, o Sr. Uilton Tuxá, esclareceu que estavam em seu poder os projetos entregues a ele 131 

quando coordenador e passou o envelope a atual coordenação da CCR nessa reunião de Floresta-132 

PE, sendo os seguintes projetos e datas: 1 ) Revitalização do Rio São Francisco e seus afluentes 133 

no trecho localizado nos municípios de Curaçá, Abaré, Chorrochó e Rodelas-BA - 134 

Proponente: Associação dos Vaqueiros e Criadores da Comunidade Outeiro Município de 135 

Abaré-BA - Datado: 01.01.2015 -  Assueres da Silva Santos; 2 ) Revitalização do Açude 136 

Urbano de Lages -Proponente: Associação Comunitária e Assistência de Lages – ACAL – 137 

Datado: 01.12.2014; 3) Recuperação da mata ciliar ao longo de 10 km do Riacho Tataui, 138 

afluente do São Francisco nas comunidades de Canaã, Curral Novo e Santa Maria no 139 

município de Sobradinho-BA - Proponente: Associação do Canaã - Datado: 29.06.2015;  4) 140 

Recuperação da mata ciliar e barraginhas, construção de pequenas barragens para 141 

captação e armazenamento de água e construção de barragens subterrâneas, construção de 142 

viveiro com espécies nativas - Proponente: Prefeitura Municipal de Casa Nova - BA - 143 

Datado:08.06.2015; 5) Projeto Hidroambiental de Cercamento e Renaturalização das 144 

Nascentes do Rio Ipanema,  Pesqueira-PE  - Parte I -Proponente: Luiz Alberto Rodrigues 145 

Dourado - Datado: 19.12.2014; 6) Saneando com Consciência Ambiental - Proponente: 146 

Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira – PE - Datado:01.12.2013; 7) Plano Municipal 147 

de Saneamento Básico - Proponente: Prefeitura Municipal de Carnaíba - Datado:09.12.2014. 148 

Disse que teve algumas reuniões da CCR em 2015, sem quórum suficiente impossibilitando a 149 

aprovação dos mesmos, ressaltou que houve uma reunião em junho/2016, em Juazeiro-BA, mas 150 

que não levou os projetos para aprovação dos membros da CCR para que fossem encaminhados 151 

a DIREX. E na primeira reunião da nova gestão/2016-2020, em novembro/2016, não levou os 152 

projetos para entregar e que assumia a culpa. Esclarecido, o coordenador ficou de averiguar na 153 

reunião com a Agência Peixe Vivo, como fará para submeter à aprovação estes projetos, já que 154 

não em autorização para receber projetos. O Sr. João Paulo de Melo - Agência Pernambucana 155 

de Águas e Clima - APAC, pediu retorno de duas (2) demandas, lembrou a apresentação e 156 

entrega na reunião da CCR na cidade de Araripina-PE, em 2015, pedindo a intervenção dessa 157 

CCR na construção de uma adutora; e de um oficio encaminhado à CTIL do comitê solicitando a 158 

entrada na CCR de representantes dos CONSUs. O Sr. Wilson Lopes Roriz – Sec. de 159 

Agricultura da Prefeitura de Belém do São Francisco-PE, falou do aumento de esgoto na 160 

cidade dele. Que a CODEVASF, construiu uma lagoa de tratamento que funcionou por poucos 161 

dias, logo os esgotos voltaram a ser despejados no rio. Pede que nestas reuniões de CCR estejam 162 

presentes representantes da CODEVASF, até para se fazer esse tipo de questionamento. O Sr. 163 

Joao Berto de Sá - Pref. de Floresta, disse que precisa ser tomada decisão de governo, sejam 164 
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municipais, estaduais ou federal no sentido de explorar o aproveitamento das águas recuperando 165 

as bacias, pois Floresta tem rio, riachos, barragens e transposição e não tem nada, ou seja, não 166 

tem a sustentabilidade para melhor desenvolvimento e até mesmo geração de empregos. Quanto 167 

ao saneamento básico, frisou que a CODEVASF, tem condição de fazer esse saneamento em 168 

todas essas cidades. O coordenador falou das rubricas disponíveis no comitê, um número 169 

considerável e que tem sido acumulado ano a ano e que se fosse em outra instituição teria que ser 170 

devolvido pela falta de uso. Pediu que os novas propostas sejam apresentadas com mais qualidade 171 

para evitar problemas de correção e adequação para não ter perda no tempo previsto. Então, o 172 

objetivo é preparar bem já na primeira etapa pra que venha ter aprovação e execução. Tratando 173 

do calendário de eventos do CBHSF/2017, houve muita sugestão de temas, discussões, pois todos 174 

são grande importância desde o reuso de águas até programas de educação ambiental. Por fim, 175 

todos foram direcionados e divididos em temas similares, ficando assim: 1) 03.06.2017 - na 176 

cidade de Paulo Afonso-BA, a 2ª Reunião da CCR, Campanha Eu Viro Carranca e o Seminário 177 

(Recursos Hídricos, Outorgas, Reuso de águas), Palestrantes sugeridos: Prof. João Suassuna - 178 

FUNDAJ e o Prof. Aberlado Montenegro - UFRPE; 2) 17.08.2017 em Águas Belas-PE, a 3ª 179 

Reunião e o Seminário Educação Ambiental, Resíduos Sólidos e os Municípios - A Algaroba e o 180 

Recaatingamento, palestrante da APAC; 3) 19.10.2017, em Chorrochó-BA - 4ª Reunião e o 181 

Seminário (Mudanças Climáticas - Agroecologia) Palestrante: Prof. Helder Freitas – UNIVASF. 182 

Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador encerra a reunião às 17h14, de onde se lavrou 183 

a presente ata, que será assinada pelo coordenador e secretário da CCR Submédio SF, após 184 

aprovação. 185 

Julianeli Tolentino de Lima          Almacks Luiz Silva   186 
Coordenador da CCRSMSF                                 Secretário da CCRSMSF 187 


