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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às oito horas, reuniram-1 

se por meio de videoconferência os membros da Câmara Consultiva Regional do 2 

Submédio São Francisco para a terceira Reunião Ordinária do referido ano. Participaram 3 

da reunião os seguintes membros/instituições titulares da CCRSMSF: Sr. João 4 

Raphael Silva de Queiroz – Companhia Pernambucana de Saneamento/COMPESA, Sr. 5 

Johann Gnadlinger – Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada/IRPAA, 6 

Sr. Francisco Ivan de Aquino – Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 7 

Ambiente da Bahia/SINDAE, Sr. Almacks Luiz Silva – Consórcio de Desenvolvimento 8 

Sustentável da Diamantina, Sr. Julianeli Tolentino de Lima – Universidade Federal do 9 

Vale do São Francisco/UNIVASF, Sra. Cicera Leal Cabral – Pankará, Sr. João Pedro da 10 

Silva Neto – Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, Sra. Larissa Cayres de Souza (suplente 11 

no exercício da titularidade) – Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia/SEMA 12 

BA, Sr. Douglas Falcão Wanderley – CHESF, Sra. Suzana Maria Gico Lima Montenegro 13 

– Agência Pernambucana de Águas e Clima/APAC; Sr. Teófilo Joaquim de Santana Neto 14 

– CBH Lago de Sobradinho, e Sr. Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho – CBH Salitre. 15 

Participaram da reunião os seguintes membros/instituições suplentes da 16 

CCRSMSF: Sr. Cláudio Ademar da Silva – Cooperativa dos Produtores Agropecuários 17 

do Projeto Glória Ltda. - COOPAG, Sr. Carlos Vanderlei Leite Pinheiro (suplente), Sr. 18 

Giovanne Henrique Sátiro Xenofonte – Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores 19 

e Instituições Não Governamentais Alternativas/CAATINGA, Sr. Aberlado Antônio de 20 

Assunção Montenegro – Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE; Elizaldo 21 

Falcão dos Santos – CONSU Açude Chapéu; e Wilson Simonal dos Santos – Prefeitura 22 

Municipal de Abaré/BA. Participaram da reunião os seguintes representantes da 23 

Agência Peixe Vivo: Sr. Thiago Batista Campos – Gerente de Projetos; e Sr. Mauricio 24 

Vitor Souza Oliveira – Auxiliar Administrativo. Após verificação do quórum, o Sr. 25 

Julianeli Tolentino, Coordenador da CCR Submédio, abre a reunião informando que esta 26 

é não apenas a última reunião da CCR desta gestão, mas também a sua última reunião 27 

como Coordenador da CCR e membro do CBHSF, explicando toda situação vivenciada 28 

pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ele ressalta que o período em que 29 

passou permaneceu no CBHSF foi de grande satisfação e aprendizado, agradecendo aos 30 

membros. O Sr. Abelardo Montenegro agradece a atuação do Sr. Julianeli Tolentino à 31 

frente da CCR Submédio, ressaltando os projetos que foram executados durante sua 32 

gestão. O Sr. Francisco Ivan agradece em nome da sua instituição, o CBH Lago de 33 

Sobradinho, ressaltando o legado resultante desta gestão. O Sr. Cláudio Ademar 34 

parabeniza o Sr. Julianeli Tolentino, ressalta a confiança no seu trabalho e fala da 35 

importância de pessoas comprometidas com o Rio São Francisco à frente da CCR e do 36 

CBHSF. Na oportunidade, o Sr. Johann Gnadlinger informa que não foi reconduzido pelo 37 

segmento ONG, relembra as contribuições desta gestão e agradece pelo aprendizado 38 

durante esses anos. Na sequência, o Sr. Julianeli Tolentino coloca em discussão a 39 

aprovação da minuta de ata da Reunião Ordinária realizada em 12 de abril de 2021, que 40 

foi aprovada por unanimidade. Antes de prosseguir com a pauta, a palavra é passada para 41 



 

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO 

CCR SUBMÉDIO SF/CBHSF 

 
ATA – REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO 

SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (VIDEOCONFERÊNCIA) – 25/08/2021 

 

o Sr. Anivaldo Miranda, Presidente do CBHSF, que ressalta que para contribuir com o 42 

CBHSF não é necessário ser membro. Ele informa o recebimento do primeiro relatório 43 

do consultor Leonardo Mitre sobre como as crises hidroenergéticas das regiões sul, 44 

sudeste e centro-oeste impactam a Bacia do Rio São Francisco, chamando a atenção para 45 

a possibilidade da importação de crises de uma bacia para outra. Ele fala também a 46 

problemática da política vazões, relembrando os períodos de estiagem e restrições 47 

enfrentadas pela bacia, e que hoje pode se tornar realidade novamente. Para ele, isso é 48 

reflexo do desmonte das políticas ambientais e hídricas, mencionando as queimadas e a 49 

devastação de biomas. Ele finaliza sua fala informando que deixará a presidência, mas 50 

não se afastará do CBHSF e agradece o apoio de todos. Na sequência, após parabenizar 51 

todos pela gestão e agradece pelo apoio recebido, o Sr. Mauricio Oliveira informa que a 52 

divisão das CCRs será feita após a posse dos novos membros e apresenta as entidades 53 

eleitas no Processo Eleitoral 2021-2025. Com a palavra, o Sr. João Raphael parabeniza 54 

esta gestão, agradece e informa que não representará mais o seu segmento na CCR 55 

Submédio. O Sr. Manoel Ailton chama a atenção para a degradação ambiental causada 56 

sobretudo pelos empreendimentos que vêm sendo instalados na bacia (como usinas 57 

eólicas) e para a importância de se manter a discussão sobre essa problemática. Dando 58 

prosseguimento à pauta, o Sr. Thiago Campos inicia sua apresentação sobre a execução 59 

do POA do CBHSF, demonstrando em tela os status dos investimentos. Na sequência, ele 60 

apresenta os status dos projetos em execução no Submédio São Francisco. Projetos de 61 

Requalificação Ambiental: todos os projetos estão atrasados devido à rescisão unilateral 62 

com a empresa contratada anteriormente, além do cenário de pandemia. Uma nova 63 

empresa foi contratada e já iniciou os trabalhos. Ele adianta que mais uma vez estão tendo 64 

problemas com questões de qualidade, mas tem esperanças de que não haverá rescisão 65 

novamente. Sustentabilidade Hídrica do Semiárido: foram aprovadas duas demandas, 66 

que estão acontecendo dentro do prazo. Projetos especiais: um deles possui foco na 67 

disseminação de tecnologia hídrica para o Desenvolvimento do Semiárido pernambucano 68 

na BHSF e está em processo de formatação conceitual; o outro possui foco no 69 

cadastramento de barragens e empreendedores, avaliação do potencial agrícola nas bacias 70 

dos rios Pajeú e Terra Nova (PE) e sua continuidade requer alteração da proposta 71 

orçamentária e inclusão no Plano de Investimentos de 2021 (termo de referência em 72 

elaboração). Planos Municipais de Saneamento Básico: os contratos 037 e 040/2020 73 

estão com aproximadamente 35% de execução e os lotes anteriores estão em fase 74 

avançada. O contrato 005/2020 está em 40% de execução. A pandemia também atrasou 75 

a execução. Projetos com foco na Projetos de infraestrutura de saneamento básico: 76 

possui previsão de início da elaboração para 2022. Já foi feita uma visita no município de 77 

Chorrochó/BA e o município demonstrou bastante interesse no projeto, contribuindo de 78 

forma ativa. O Sr. Julianeli Tolentino informa que precisará se ausentar da reunião, mas 79 

aproveita a oportunidade para se despedir e agradecer à equipe da Agência Peixe Vivo e 80 

aos membros da CCR Submédio. O Sr. Johann Gnadlinger chama a atenção para a falta 81 

de empresas especializadas em projetos no semiárido. Também elogia o Projeto de 82 
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Sustentabilidade Hídrica no Semiárido que está em execução no município de 83 

Jaguarari/BA. O Sr. Manoel Ailton sugere que os interessados (prefeituras, comitês de 84 

bacias etc.) estejam mais envolvidos para evitar a contratação de prestadores de serviços 85 

que não cumpram os requisitos. O Sr. Thiago Campos explica que os demandantes dos 86 

projetos sempre estão envolvidos e ressalta os critérios de seleção para contratação de 87 

empresa, que são baseados na legislação de licitação. O Sr. Francisco Ivan questiona qual 88 

é o papel do CBHSF e da Agência Peixe Vivo na fiscalização dos Planos Municipais de 89 

Saneamento Básico pós-entrega, considerando que alguns municípios contemplados 90 

sequer aprovam esses planos como lei. O Sr. Thiago Campos explica que a Agência Peixe 91 

Vivo ainda não consegue acompanhar a implementação dos planos, mas que há uma 92 

discussão forte sobre estratégias para essa fiscalização, como a parceria com os 93 

Ministérios Públicos Estaduais. Na sequência, a Sra. Suzana Montenegro parabeniza e 94 

agradece essa gestão pelo trabalho executado. Ela ressalta que o a APAC vem se 95 

empenhando para que o Projeto Especial dê subsídios para uma gestão eficiente do PISF, 96 

especialmente em Pernambuco. O Sr. Abelardo Montenegro chama a atenção para a 97 

importância do componente social para que os serviços prestados pelas empresas 98 

contratadas sejam de qualidade. Para ele, é necessário que haja um entendimento sobre o 99 

que é, de fato, o semiárido. O Sr. João Pedro aproveita a oportunidade para agradecer à 100 

equipe do CBHSF, da Agência Peixe Vivo e Tanto Expresso e se coloca à disposição para 101 

auxiliar no que for necessário. O Sr. Thiago Campos e o Sr. Mauricio Oliveira agradecem 102 

em nome da Agência Peixe Vivo. O Sr. Almacks Luiz informa que está participando de 103 

uma chapa que deverá concorrer à diretoria do CBHSF e agradece a todos pela gestão. 104 

Sem mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e cinco 105 

minutos. 106 
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