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Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, 1 

reuniram-se virtualmente os membros da Câmara Consultiva Regional do Submédio São 2 

Francisco para a primeira Reunião Extraordinária do referido ano. Participaram da reunião os 3 

seguintes membros/instituições titulares da CCRSMSF: Sr. Marcelo André Ramos Guimarães de 4 

Oliveira – Companhia Pernambucana de Saneamento/COMPESA; Sr. Rafael Araújo de Souza 5 

Coelho – Fundação das Indústrias do Estado de Pernambuco/FIEPE; Sr. Cláudio Ademar da Silva 6 

– Psicultura Itaparica; Sr. Elias da Silva – Associação de Desenvolvimento Sustentável; Sr. 7 

Almacks Luiz Silva; Sr. José Ivaldo de Brito Ferreira – Universidade do Estado da Bahia; Abelardo 8 

Antônio de Assunção Montenegro – Universidade Federal Rural de Pernambuco; Sr. Manoel 9 

Uilton dos Santos - Tuxá/BA; Sr. José Victor Flores de Almeida Silva – Prefeitura de Petrolina/PE; 10 

Sra. Suzana Maria Gico Lima Montenegro; Sr. Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho – CBH Salitre; 11 

Sr. Francisco Ivan de Aquino – CBH Lago de Sobradinho; Sr. Luiz Alves Mendes – Consu Açude 12 

Chapéu; Ivo Ferreira - FUNAI. Participaram os seguintes membros/instituições suplentes da 13 

CCRSMSF: Sr. Carlos Vanderlei Leite Pinheiro – Rota das Águas Velho Chico; Sra. Maria Cícera 14 

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

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

(exercício da titularidade); Sr. Geyner Alves dos Santos Cruz – Universidade de Pernambuco; Sr. 17 

Rubeni Cunha dos Santos – Prefeitura de Araripina/PE; Sr. Teófilo Joaquim de Santana Neto – 18 

CBH Lago de Sobradinho. Participaram os seguintes representantes da Agência Peixe Vivo: Sr. 19 

Mauricio Oliveira – Gerência de Integração. 20 

Abertura e verificação de quórum: Após verificação de quórum, o Sr. Cláudio Ademar, 21 

coordenador da CCR Submédio, declara iniciada a reunião extraordinária da CCR Submédio, 22 

apresentando brevemente os dois pontos de pauta a serem tratados neste encontro. Após 23 

leitura da convocatória pelo Sr. Mauricio Oliveira e considerando que alguns membros 24 

interessados no primeiro ponto de pauta ainda não estavam presentes, o Sr. Cláudio Ademar 25 

sugere que a pauta seja invertida.  26 

Indicação de representante para composição da CTAI: O Sr. Cláudio Ademar chama a atenção 27 

para a importância desta Câmara Técnica, considerando discussões que estão cada vez mais 28 

evidentes, como a questão do Pacto pelas Águas. O Sr. José Ivaldo pergunta se é possível indicar 29 

algum representante que não esteja presente na reunião. O Sr. Cláudio Ademar responde, 30 

explicando que sim, e que o indicado será votado normalmente assim como os candidatos que 31 

estão presentes, mas não poderá fazer a própria defesa. O Sr. Douglas Falcão pergunta se os 32 

representantes da CTAI não são apenas os representantes dos governos estaduais. O Sr. Cláudio 33 

Ademar explica que além dos representantes do estado, cada CCR pode indicar um 34 

representante. A resposta contempla o questionamento da Sra. Suzana Montenegro. O Sr. 35 

Abelardo Montenegro aproveita a oportunidade para indicar o Sr. Julianeli Tolentino para a 36 

vaga, considerando o seu trabalho à frente da CCR Submédio e do CBHSF. Na sequência, o Sr. 37 

Mauricio Oliveira faz a leitura dos principais pontos da normativa que versa sobre a Câmara 38 

Técnica de Articulação Institucional, falando sobre sua composição, seus objetivos e sua 39 

importância, especialmente no que diz respeito à articulação dos integrantes com o poder 40 

público. Ele abre o momento de inscrições, enfatizando que quem não conseguir votar por voz 41 

pode se manifestar pelo bate-papo. Se inscrevem o Sr. Manoel Ailton e o Sr. Francisco Ivan e é 42 
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indicado o Sr. Julianeli Tolentino, totalizando três nomes. Na sequência, a fala é aberta para a 43 

defesa das candidaturas. O Sr. Francisco Ivan abre mão da sua candidatura em prol da 44 

candidatura do Sr. Julianeli Tolentino. Na sequência, o Sr. Manoel Ailton explica que ao longo do 45 

tempo, as comunidades tradicionais vêm lutando e alcançando espaços que lhes são de direito, 46 

e diz que pleiteia a sua recondução à CTAI especialmente porque “muitas das academias já estão 47 

dentro” das Câmaras Técnicas. O Sr. Almacks Luiz ressalta que a CTAI não funcionou na última 48 

gestão, e que a intenção da diretoria é que o caráter institucional venha a ser reforçada. Ele 49 

explica ainda que é permitida a indicação de representantes da CTAI por membros titulares e 50 

um titular de Comitê Afluente, e que o Sr. Julianeli Tolentino foi indicado por dois titulares, 51 

mesmo não estando presente. Na sequência, o Sr. José Ivaldo chama a atenção para a 52 

necessidade de renovação e para a capacidade de articulação do Sr. Julianeli Tolentino. Na 53 

sequência, o Sr. Mauricio Oliveira conduz a votação, ressaltando que apenas titulares votam. 54 

Votou no Sr. Manoel Ailton: o próprio. Votaram no Sr. Julianeli Tolentino: Elias Silva, Francisco 55 

Ivan, Marcelo Guimarães, Douglas Falcão (CHESF), Rafael Araújo, Carlos Vanderlei, Maria Cícera, 56 

Wilson Simonal, José Ivaldo, Abelardo Montenegro, Manoel Uilton, José Vitor, Suzana 57 

Montenegro, Ivo Ferreira (FUNAI). Sendo indicado, portanto, o Sr. Julianeli Tolentino como 58 

titular e o Sr. Manoel Ailton como suplente. 59 

Indicação de representante para composição do GACG: Na sequência, o Sr. Cláudio Ademar fala 60 

um pouco sobre a atuação do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão. Ele explica 61 

que o GACG não é uma Câmara Técnica, mas um Grupo de Trabalho/Acompanhamento 62 

composto por cinco integrantes que acompanham o contrato celebrado entre ANA, CBHSF e 63 

Agência Peixe Vivo. Ele ressalta ainda a importância de que o indicado tenha conhecimento 64 

técnico, jurídico e de gestão pública para que a participação seja proveitosa. Na sequência, o Sr. 65 

Maurício Oliveira faz a leitura dos principais pontos da normativa que versa sobre o Grupo de 66 

Acompanhamento do Contrato de Gestão, falando sobre sua composição, seus objetivos e sua 67 

importância. Ele abre o momento de inscrições, enfatizando que quem não conseguir votar por 68 

voz pode se manifestar pelo bate-papo. O Sr. Elias Silva manifesta interesse em concorrer a vaga. 69 

O Sr. Almacks Luiz fala sobre a importância do GACG para que o CBHSF atinja os seus objetivos 70 

e indica o Sr. Cláudio Ademar. Na sequência, a fala é aberta para a defesa das candidaturas. O 71 

Sr. Cláudio Ademar expressa sua preocupação com o GACG por conta das mudanças externas 72 

que vêm acontecendo. Ele fala também da sua formação, ressaltando que tem os requisitos para 73 

compor o grupo mas que a vontade dos membros deve prevalecer. O Sr. Elias Silva abre mão da 74 

sua candidatura em prol do Sr. Cláudio Ademar. Como não foi registrada nenhuma manifestação 75 

de objeção, o Sr. Cláudio Ademar foi eleito por aclamação. 76 

Projeto “Zelando e Cuidando da Mãe Terra” – Edital de Chamamento 01/2018: O Sr. Cláudio 77 

Ademar apresenta brevemente o contexto do referido projeto, que foi selecionado com base na 78 

fila de projetos da região do Submédio. Na situação em questão, o demandante desmarcou com 79 

poucas horas de antecedência uma visita técnica da empresa responsável pela elaboração do 80 

projeto, ocasionando um transtorno da equipe técnica e, consequentemente, o prejuízo 81 

financeiro com passagens, hospedagem e outros custos inerentes ao contrato. Apesar de não 82 

ter justificado com antecedência, o demandante encaminhou uma justificativa posteriormente 83 

para o não cumprimento do compromisso agendado. Nesse sentido, a CCR coloca para decisão 84 
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dos membros se o projeto continua ou se é dado prosseguimento à fila de projetos. Na 85 

sequência, o Sr. Cláudio Ademar lê a justificativa do demandante, que informa ter sido 86 

convocado pela FUNAI para uma atividade em Maceió/AL e por conta da distância não conseguiu 87 

retornar à comunidade a tempo. O Sr. Elias Silva chama a atenção para a importância de se 88 

pensar nos próximos encontros também, já que a equipe responsável pela elaboração do 89 

projeto precisará se deslocar para a comunidade com frequência e que não seria viável caso o 90 

demandante não se comprometesse em estar presente ou delegar a função para outra pessoa. 91 

O Sr. Manoel Uilton fala da importância do projeto para comunidade e pede para que a CCR dê 92 

a oportunidade para que o demandante se explique e demonstre o interesse ou não no projeto. 93 

O Sr. Francisco Ivan ressalta a importância da descentralização nas lideranças e fala que a 94 

situação poderia ter sido evitada caso houvesse a delegação da atividade para outra pessoa. O 95 

Sr. Manoel Ailton questiona se o demandante foi convidado para a reunião. O Sr. Cláudio 96 

Ademar responde que sim, mas que ele não entrou até o momento. O Sr. Victor Flores 97 

demonstra solidariedade à justificativa do demandante. O Sr. Cláudio Ademar diz que está claro 98 

que a CCR é favorável à manutenção do referido projeto mas ressalta que é de suma importância 99 

o comprometimento dos demandantes dos projetos para evitar problemas semelhantes. Nesse 100 

sentido, ele solicita que o Sr. Elias Silva retorne à comunidade para conversar com o demandante 101 

sobre a continuidade do projeto e para explicar os termos do CBHSF. O Sr. Elias Silva se coloca à 102 

disposição para realizar essa atividade. O Sr. Manoel Uilton chama a atenção para que o Sr. Elias 103 

Silva observe também se há algum tipo de conflito interno na comunidade, a fim de evitar que 104 

o CBHSF seja colocado em uma posição problemática dentro da comunidade.  105 

Assuntos gerais e encerramento: O Sr. Abelardo Montenegro apresenta um breve status da I 106 

Expedição Científica do Submédio São Francisco, que tem previsão para acontecer ainda em 107 

2022. Explica que a próxima etapa será construir um pré-projeto que será apresentado à 108 

diretoria do CBHSF e diz que à CCR está aberta para receber sugestões dos membros a respeito 109 

de área de abrangência e eixos temáticos para pesquisa. O Sr. Cláudio Ademar explica que foi 110 

criada uma comissão técnica envolvendo universidades e órgãos técnicos do Submédio. O Sr. 111 

Elias Silva sugere que sejam realizados estudos sobre a geração de efluentes na bacia e sobre a 112 

situação do uso de agrotóxicos. Sem mais assuntos a tratar, o Sr. Cláudio Ademar declara 113 

encerrada a reunião às onze horas. 114 

 115 

 116 

       Cláudio Ademar da Silva    Abelardo Antônio Montenegro 117 

      Coordenador da CCRSMSF          Secretário da CCRSMSF 118 

 119 

QUADRO DE ENCAMINHAMENTOS 

1. Formalizar o nome do Sr. Cláudio Ademar como representante do GACG; 

2. Formalizar o nome do Sr. Julianeli Tolentino como representante titular da CTAI; 

 120 


