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Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta 1 

minutos, reuniram-se em Petrolina/PE os membros da Câmara Consultiva Regional do Submédio 2 

São Francisco para a terceira Reunião Ordinária do referido ano e primeira da Gestão 2021-2025 3 

do CBHSF. Participaram da reunião os seguintes membros/instituições titulares da CCRSMSF: 4 

Sr. Marcelo André Ramos Guimarães de Oliveira – Companhia Pernambucana de 5 

Saneamento/COMPESA; Sr. Paulo Henrique Pessoa de Sales – Distrito de Irrigação do Perímetro 6 

Senador Nilo Coelho/DINC; Sr. Cláudio Ademar da Silva – Psicultura Itaparica; Sr. Arnaldo Alves 7 

da Silva – Colonia de Pescadores Z-39; Sr. Elias da Silva – Associação de Desenvolvimento 8 

Sustentável; Sr. Almacks Luiz Silva (online); Sra. Cícera Leal Cabral - Pankará/PE; Sr. José Victor 9 

Flores de Almeida Silva – Prefeitura de Petrolina/PE (online); Sr. Manoel Ailton Rodrigues de 10 

Carvalho – CBH Salitre; Sr. Francisco Ivan de Aquino – CBH Lago de Sobradinho; Sr. Luiz Alves 11 

Mendes – Consu Açude Chapéu. Participaram os seguintes membros/instituições suplentes da 12 

CCRSMSF: Sr. Décio Freire da Costa – Distrito de Irrigação do Perímetro de Bebedouro; Sr. Carlos 13 

Vanderlei Leite Pinheiro – Rota das Águas Velho Chico; Sra. Maria Cícera Bezerra de Lacerda – 14 

Colônia de Pescadores Z-39; Sr. Wilson Simonal dos Santos – Associação Agropastoril 15 

Quilombola das Fazendas Curral da Pedra, Julião, Tuiuiú, Pedra da Onça e Piranha (exercício da 16 

titularidade); Sr. Flávio Paiva de Souza França – Centro de Habilitação e Apoio ao Pequeno 17 

Agricultor do Araripe/CHAPADA; Sr. Geyner Alves dos Santos Cruz – Universidade de 18 

Pernambuco (online); Sr. Philipe de Souza da Silva – Prefeitura de Ourolândia/BA (online); Sr. 19 

Teófilo Joaquim de Santana Neto – CBH Lago de Sobradinho. Participaram os seguintes 20 

representantes da Agência Peixe Vivo: Sr. Mauricio Oliveira – Gerência de Integração; Sr. Thiago 21 

Campos – Gerência de Projetos. 22 

Abertura e verificação de quórum: Após verificação de quórum, o Sr. Cláudio Ademar, 23 

coordenador da CCR Submédio, abre a reunião dando as boas-vindas aos membros da Gestão 24 

2021-2025, se apresentando como coordenador e retomando os acontecimentos da Plenária de 25 

Posse da nova gestão que aconteceu nos dias 16 e 17 de setembro de 2021 em Maceió/AL 26 

(especialmente porque alguns dos presentes não acompanharam a referida Plenária). Em 27 

seguida, ele abre a palavra para que os membros se apresentem. 28 

Aprovação da ata da Reunião Ordinária realizada em 25/08/2021: Na sequência, a ata da 29 

última reunião ordinária é colocada para aprovação. O documento, que havia sido encaminhado 30 

aos membros com a devida antecedência, também foi disponibilizado em cópia física para quem 31 

optasse por ler no momento. A aprovação deu-se por unanimidade. 32 

Informes: O primeiro informe da reunião é dado pelo Sr. Almacks Luiz, sobre o Canal do Sertão, 33 

projeto que visa transpor águas do rio São Francisco. Ele explica que no projeto antigo, o canal 34 

abasteceria regiões mais secas da Bahia, como Campo Formoso, Mirangaba, Umburanas, 35 

Jacobina e Ourolândia, com a água retornando para o rio. Na nova proposta, o canal levará água 36 

para outras barragens, atendendo demandas de grandes cidades baianas como Feira de Santana 37 

e Salvador. Ele ressalta ainda a condição da bacia do São Francisco que está se recuperando de 38 

uma estiagem severa e enfrenta um processo de “exportação” de água para outras regiões em 39 

crise a partir da geração de energia. Por fim, ele diz que abordará a questão novamente na 40 

Reunião Plenária do CBHSF que acontecerá em Salvador/BA no mês de dezembro. O Sr. Manoel 41 
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Ailton sugere que a própria participação nesta Plenária, considerando a sua condição como 42 

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre. Em seguida, o coordenador informa 43 

também que a empresa responsável pelo Projeto de Sustentabilidade Hídrica no Semiárido 44 

aprovado para o município de Jaguarari/BA já está iniciando os trabalhos e informa que um 45 

projeto do município de Morro do Chapéu/BA que estava aprovado dentro da rubrica da CCR 46 

Submédio foi passado para a CCR Médio, dando espaço para outro projeto (do município de 47 

Floresta/PE) que estava na fila. A Sra. Cícera Leal explica que o projeto em questão contempla 48 

uma comunidade do Povo Indígena Pipipã e diz ter recebido a notícia com surpresa e satisfação, 49 

uma vez que poucos projetos são direcionados às comunidades tradicionais. Ela também se 50 

coloca à disposição para acompanhar de perto a execução do projeto. Na sequência, o Sr. 51 

Francisco Ivan chama a atenção para os projetos que são financiados pelo CBHSF mas que não 52 

são devidamente valorizado pelos contemplados, dando como exemplo o caso dos Planos 53 

Municipais de Saneamento Básico que são elaborados com muito zelo porém muitas vezes 54 

sequer são colocados para aprovação nas Câmaras Municipais. O Sr. Cláudio Ademar diz que 55 

concorda com o posicionamento do Sr. Francisco Ivan e propõe a criação de um Grupo de 56 

Trabalho (GT) para fiscalização dos PMSB financiados pelo CBHSF, com o principal objetivo de 57 

entrar em contato com os municípios e cobrar a aprovação dos planos, indicando o Sr. Elias Silva 58 

e o Sr. Francisco Ivan para compor o GT. Após o aceite dos dois indicados e aprovação unanime 59 

por parte dos membros da CCR, fica oficializada a criação do GT de Acompanhamento dos PMSB 60 

do Submédio. O Sr. Paulo Henrique Sales questiona como funciona a elaboração dos PMSB, se 61 

os municípios participam da elaboração ou se apenas recebem um documento pronto. O Sr. 62 

Cláudio Ademar explica que são formados grupos de discussão envolvendo o poder público 63 

municipal e a sociedade civil e que os planos são elaborados por técnicos especializados e 64 

considerando todas as especificidades dos municípios. 65 

Status Projetos do Submédio: O Sr. Thiago Campos inicia a apresentação explicando as ações e 66 

projetos a serem apresentadas são provenientes da gestão anterior e serão unificadas às ações 67 

da gestão atual. Projetos de requalificação ambiental – explica o status dos cinco projetos da 68 

região do Submédio, sendo um de revitalização em Curaçá/BA (com TDR elaborado e publicação 69 

de edital prevista para fevereiro de 2022), um em Jacobina/BA (TDR em elaboração), um em 70 

Floresta/PE (TDR em elaboração), um em Pesqueira/PE (TDR em fase de revisão) e um em Lagoa 71 

Grande/PE (TDR em elaboração). Ele explica que os projetos foram aprovados em 2018, mas por 72 

conta de problemas com a empresa responsável, foi necessário rescindir o contrato e contratar 73 

uma nova empresa para elaboração dos projetos. Projetos de Sustentabilidade Hídrica no 74 

Semiárido – explica que são dois projetos aprovados diretamente pela CCR Submédio, sendo 75 

um em Jaguarari/BA (Contratado, com início previsto para dezembro de 2021) e um em 76 

Cedro/PE (TDR concluído e previsão de publicação de ato convocatório para janeiro de 2022). 77 

Ele apresenta também imagens de visitas de campo realizadas nos dois municípios e reuniões 78 

de apresentação dos Termos de Referência. O Sr. Elias Silva pergunta como foi dividido o 79 

enquadramento desses projetos. O Sr. Thiago Campos explica que foram três enquadramentos: 80 

captação de água de chuva por meio de cisternas, recarga de águas subterrâneas e fontes de 81 

energias alternativas ao uso da madeira e energia hidrelétrica, sendo os projetos aprovados 82 
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dentro desses enquadramentos. Projetos especiais – explica que os projetos especiais foram 83 

aprovados conforme a Resolução DIREC 75/2019, sendo um por CCR. No caso do Submédio, o 84 

projeto em questão (Disseminação de Tecnologia Hídrica para o Desenvolvimento do Semiárido 85 

de Pernambuco na BHSF) foi proposto pelo consórcio universitário Universitas e está na fase de 86 

formatação do projeto conceitual integrado. Planos Municipais de Saneamento Básico – explica 87 

que ao todo doze PMSB estão em fase de elaboração, com status em torno de 50% e previsão 88 

de entrega para 2022. Ele mostra também alguns planos que foram entregues recentemente: 89 

Floresta e Tacaratu em Pernambuco, e Glória e Rodelas na Bahia. Projetos de Esgotamento 90 

Sanitário – explica que em 2020 o CBHSF autorizou a publicação de Chamamento Público para 91 

seleção de propostas para elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário, 92 

contemplando municípios ribeirinhos que tiveram seus PMSB financiados pelo CBHSF. O 93 

município selecionado no Submédio foi Chorrochó/BA. O Sr. Marcelo Guimarães pergunta 94 

quantos PMSB já foram concluídos no estado de Pernambuco. O Sr. Thiago Campos informa que 95 

foram doze no total. O Sr. Cláudio Ademar pergunta se o projeto de Esgotamento Sanitário em 96 

Chorrochó/BA contempla a sede ou o distrito de Barra do Tarrachil. O Sr. Thiago Campos explica 97 

que Barra do Tarrachil já possui concessão com a EMBASA, então o projeto contempla outros 98 

dois distritos que ainda não possuem o sistema de esgotamento. 99 

Capacitação dos Irrigantes da Bacia do Rio São Francisco: O Sr. Thiago Campos explica que os 100 

Programas de Capacitação de Irrigantes serão campanhas contínuas realizadas anualmente, 101 

uma vez que em média 80% do consumo de água na BHSF é proveniente da agricultura. Nesse 102 

sentido, pretende-se realizar capacitações práticas e teóricas, além da doação de instrumentos 103 

para o controle do manejo da irrigação. Ele explica que a ideia é alternar o local de realização, 104 

sendo um ano em Pernambuco e um ano na Bahia. A proposta é iniciar o programa em 105 

Pernambuco, sendo sugeridos três locais: Barragem de Barra do Juá, em Floresta/PE, Barragem 106 

Nilo Coelho, em Terra Nova/PE ou Açude do Saco, em Serra Talhada/PE. Aberta a discussão, o 107 

Sr. Cláudio Ademar diz que essa iniciativa deve ser considerada uma espécie de projeto-piloto, 108 

pois será a primeira vez que a capacitação será realizada. A Sra. Cícera Leal pergunta se somente 109 

os irrigantes da localidade escolhida serão contemplados com a capacitação e por que não 110 

escolher um local maior onde os irrigantes de todas as localidades possam ser contemplados. O 111 

Sr. Paulo Henrique questiona quantos irrigantes serão capacitados. O Sr. Thiago Campos explica 112 

que a proposta é de um número de 35 a 40 irrigantes por região e por ano, que os locais foram 113 

sugeridos com base na grande demanda pelo uso de água nas localidades. O Sr. Francisco Ivan 114 

chama a atenção para o grande consumo de água no polo Petrolina-Juazeiro e região 115 

circunvizinha, questionando porque não realizar a reunião nesses locais. O Sr. Almacks Luiz 116 

explica que a indicação dos locais foi feita pela APAC com base em aspectos técnicos, 117 

considerando a crescente demanda por água na irrigação dessas regiões, e sugere que as 118 

sugestões sejam seguidas pela CCR. O Sr. Thiago Campos explica que a escolha dos locais não se 119 

deu apenas em termos quantitativos, mas especialmente pela fragilidade e ausência do manejo 120 

correto dos recursos hídricos nessas regiões, mas ressalta que a CCR tem total soberania na 121 

indicação. O Sr. Paulo Henrique diz que concorda em priorizar as regiões onde os irrigantes 122 

possuem menos acesso à informação e pergunta qual critério a APAC utilizou para indicar essas 123 
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três regiões especificamente. O Sr. Thiago Campos ressalta novamente que a indicação foi feita 124 

com base em aspectos técnicos e pela fragilidade no manejo da água. Além disso, ele explica 125 

que independentemente do local escolhido, os irrigantes de outras localidades também poderão 126 

participar, mas que o maior interesse vai ser em capacitar os irrigantes locais. A Sra. Cícera Leal 127 

sugere que sejam selecionados 15 irrigantes de cada localidade com o intuito de contemplar 128 

todos. O Sr. Cláudio Ademar sugere a localidade de Serra Talhada/PE considerando a baixa 129 

presença do CBHSF na região, especialmente para que o Comitê chegue aonde ele ainda não 130 

tem chegado. Ao fim da discussão, a localidade escolhida foi Serra Talhada/PE, unificando Barra 131 

do Juá e Saco. Considerando o horário, o Sr. Cláudio Ademar pergunta se os presentes querem 132 

sair para almoço ou adiantar a pauta seguinte. Todos optam por adiantar. 133 

Análise das Deliberações Normativas – Plenária CBHSF Dez/2021: O Sr. Thiago Campos inicia a 134 

apresentação das minutas das Deliberações Normativas para apreciação da CCR. Toda 135 

documentação havia sido encaminhada com a devida antecedência. A primeira deliberação 136 

aprova o calendário e o planejamento anual do CBHSF no ano de 2022, incluindo reuniões 137 

plenárias, das CCRs, das Câmaras Técnicas e outras atividades e eventos. A segunda deliberação 138 

aprova o encerramento do Procedimento de Conflito sobre o uso dos recursos hídricos 03/2015 139 

instaurado no âmbito do CBHSF, demandado pelo município de Piaçabuçu/AL. Ele informa que 140 

foi elaborado um relatório de conclusão da Comissão Processante e o conflito foi encerrado com 141 

a sua resolução. A terceira deliberação dispõe sobre a doação de bens adquiridos com os 142 

recursos advindos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na BHSF ao Instituto Estadual de 143 

Florestas de Minas Gerais. Ele explica que esse é um procedimento padrão em projetos que 144 

ocasionam bens patrimoniais. A quarta deliberação aprova a matriz a ser utilizada para a 145 

avaliação da eficiência da gestão da entidade delegatária para o período de 2022 a 2025. Ele 146 

contextualizada brevemente como funciona a avaliação da entidade delegatária (Agência Peixe 147 

Vivo) por parte do CBHSF, que tem como objetivo avaliar a capacidade de cumprimento das 148 

demandas do CBHSF por parte da APV. A quinta e última deliberação aprova o Plano de Execução 149 

Orçamentária anual de 2022 – POA a ser executado com recursos financeiros oriundos da 150 

cobrança pelo uso de recursos hídricos na BHSF. Ele explica que são cento e trinta e quatro 151 

subações que deverão ser executadas em 2022, totalizando um valor na ordem dos setenta e 152 

seis milhões de reais. Ao fim da apresentação, o Sr. Thiago Campos se coloca à disposição da 153 

CCR. Considerando o horário, o Sr. Cláudio Ademar declara intervalo para almoço. 154 

Regras e Procedimentos para membros custeados: Na sequência, o Sr. Mauricio Oliveira faz 155 

uma apresentação sobre o Manual de Procedimentos da Agência Peixe Vivo e os procedimentos 156 

de logística e prestação de contas. Ele inicia a apresentação explicando o que é a Agência Peixe 157 

Vivo e a Câmara Consultiva Regional, explicando que o escritório regional é ponto focal para a 158 

viabilização de viagens. Ele fala ainda sobre outros pontos importantes: Diárias – explica que os 159 

valores possuem como objetivo o custeio de alimentação, hospedagem e locomoção urbana, 160 

apresenta os valores das diárias de acordo com a localidade de destino, deixando claro que a 161 

gestão do valor é de responsabilidade do custeado e que os valores são estipulados por Decreto 162 

Federal. Prazos – explica o prazo de até cinco dias de antecedência para solicitação de diárias e 163 

até quarenta e oito horas de antecedência para comunicação de impedimento de viagem, 164 
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ressaltando a importância de autorização para viagens e justificativas de cancelamentos. Meios 165 

de transporte – apresenta os meios de transporte autorizados para viagem e explica como 166 

proceder com cada um deles (veículo próprio, ônibus, avião, van e veículo locado). Neste ponto, 167 

chama-se a atenção para a importância de apresentação de licenciamento atualizado para 168 

viagem com veículo próprio, prazo de antecedência de dez dias para compra de bilhetes aéreos, 169 

responsabilidade dos custeados diante da aquisição de passagens aéreas, regras para 170 

preenchimento de recibos de vans e responsabilidade dos custeados diante de multas e avarias 171 

em veículos locados. Prestação de contas – detalha a documentação necessária para esta etapa, 172 

como relatório de viagem, comprovante de embarque, autorização de uso de veículo, 173 

comprovantes de despesas e comprovante de participação na atividade referente à viagem, 174 

além do prazo de dez dias para apresentação da documentação por parte do custeado e cinco 175 

dias para finalização da prestação de contas por parte da Agência Peixe Vivo. Ao fim da 176 

apresentação, foi aberto um momento para que os membros da CCR pudessem tirar dúvidas. O 177 

Sr. Carlos Vanderlei questionou se no uso de veículo próprio há algum custeio para manutenção 178 

do veículo ou se há apenas reembolso de combustível. O Sr. Mauricio Oliveira explicou que no 179 

momento há apenas o custeio para combustível mediante apresentação de nota ou cupom fiscal 180 

dentro do padrão exigido pelo Manual de Procedimentos. O custeado sugere então que a 181 

Agência Peixe Vivo tente revisar a questão, pois sem custeio de manutenção acaba sendo 182 

inviável a utilização de veículo próprio para as viagens do CBHSF. O Sr. Marcelo Guimarães 183 

questiona se o custeio vale para todas as entidades membros da CCR. O Sr. Mauricio Oliveira 184 

responde, explicando que o custeio se estende para algumas entidades, como por exemplo 185 

organizações civis e comitês afluentes, mas outras entidades como poderes públicos e alguns 186 

usuários não são custeados no âmbito da CCR e do Plenário do CBHSF. O Sr. Luiz Alves pergunta 187 

se os recibos de van precisam constar de fato todas as informações apresentadas 188 

anteriormente. O Sr. Mauricio Oliveira explica que as informações solicitadas são 189 

imprescindíveis e chama a atenção para o cuidado com possíveis rasuras nos recibos. A Sra. 190 

Cícera Cabral alerta os demais membros sobre a importância do cuidado com as passagens 191 

aéreas, relatando uma situação que aconteceu ela quando a mesma perdeu um voo. Por fim, o 192 

Sr. Cláudio Ademar, coordenador da CCR, agradece aos membros pela participação e diz que 193 

optou falar por último. Ele ressalta a defasagem do valor das diárias mas explica que nem o 194 

CBHSF e nem a Agência Peixe Vivo possuem governança sobre essa questão, apesar das 195 

constantes cobranças à ANA. Ele relata um pouco da sua experiência com as viagens pelo CBHSF 196 

e pede aos membros que fiquem sempre atentos ao Manual de Procedimentos para evitar 197 

problemas, e que na dúvida, entrem em contato com a Agência Peixe Vivo por meio do escritório 198 

regional de Petrolina. O Sr. Mauricio Oliveira agradece pela atenção de todos e se coloca à 199 

disposição. 200 

Indicação de representante para composição do GACG e da CTAI: De acordo com o 201 

planejamento do dia, os próximos pontos de pauta seriam as indicações de representantes da 202 

CCR Submédio para composição do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão/GACG 203 

e da Câmara Técnica de Articulação Institucional/CTAI. Na sequência, o Sr. Francisco Ivan e o Sr. 204 

Manoel Ailton se colocam à disposição para a vaga na CTAI. Antes de dar prosseguimento ao 205 
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processo de indicação, o Sr. Mauricio Oliveira relata o pedido do Sr. José Ivaldo, membro que 206 

por razões médicas não pôde comparecer à reunião nem presencialmente e nem virtualmente. 207 

No pedido – formalizado via e-mail – o membro explica que devido a procedimento médico 208 

marcado previamente à convocação desta reunião não seria possível sua participação, mas que 209 

este ponto de pauta era do seu total interesse. Nesse sentido, ele pede o adiamento da indicação 210 

para reunião posterior. A questão foi colocada para discussão dos membros e aceita por 211 

unanimidade. O Sr. Cláudio Ademar então diz que irá convocar uma Reunião Extraordinária – 212 

preferencialmente virtual – para tratar exclusivamente sobre este ponto. O Sr. Paulo Henrique 213 

Sales questiona sobre a finalidade do GACG e da CTAI. Após breve explicação feita pelo Sr. 214 

Cláudio Ademar, o Sr. Mauricio Oliveira se compromete em enviar a documentação relativa às 215 

Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do CBHSF para conhecimento dos membros, bem como 216 

fazer uma breve apresentação sobre o tema na Reunião Extraordinária a ser convocada 217 

posteriormente. 218 

Assuntos gerais: Prosseguindo para o último ponto de pauta, com os assuntos gerais, o 219 

coordenador chama a atenção para a Campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico, 220 

convidando a todos para discutir ideias de como envolver poder público e sociedade no geral na 221 

campanha. Ele explica que está tentando entrar em contato com duas personalidades da região 222 

do Submédio com o intuito de fortalecer e ampliar o alcance da campanha. O Sr. Carlos Vanderlei 223 

sugere que a campanha envolva a questão da poluição no rio São Francisco, considerando a 224 

grande quantidade de lixo que vem sendo descartada nas águas da bacia. O Sr. Elias Silva sugere 225 

o envolvimento de rádios comunitárias e meios de comunicação local para divulgar o CBHSF e 226 

suas ações, que muitas vezes são desconhecidas pelas próprias comunidades nas quais estão 227 

sendo executadas. Ele também questiona sobre o cronograma que foi estabelecido junto à 228 

prefeitura de Lagoa Grande/PE no que diz respeito ao Projeto de Recuperação Hidroambiental 229 

aprovado para o referido município. O Sr. Thiago Campos responde que não foi estabelecido um 230 

cronograma ainda, mas que a prefeitura se comprometeu em dispor um projeto executivo com 231 

o levantamento topográfico para restauração dos taludes no Riacho do Pontal e se coloca à 232 

disposição para realização de encontros e reuniões com o município. O Sr. Elias Silva solicita a 233 

exibição de um vídeo sobre um projeto de reuso de água executado em Afogados da 234 

Ingazeira/PE como forma de conscientizar a CCR da importância dessas ações. Na sequência, o 235 

Sr. Cláudio Ademar informa que a CCR Submédio foi convidada a participar da Oficina de 236 

Formação do Conselho Gestor das Unidades de Conservação da Ararinha Azul, no dia 30 de 237 

novembro de 2021 em Curaçá/BA, e que o Sr. Carlos Vanderlei, por ter experiência técnica pelo 238 

IBAMA, foi indicado para participar do referido evento. Na sequência, a palavra é aberta para os 239 

demais membros. Ao fim, o Sr. Cláudio Ademar agradece a todos pelas palavras de apoio, diz 240 

que o seu objetivo é fazer uma gestão justa e democrática, pautada no trabalho contínuo e se 241 

coloca à disposição dos membros. 242 

Encerramento: Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Cláudio Ademar, coordenador da CCR 243 

Submédio, encerra a reunião às dezessete horas. 244 

 245 
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