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Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2016, às 09h53min, teve início a 3ª Reunião
Ordinária do ano de 2016 da CCRSMSF, e a primeira reunião com os representantes da nova
gestão 2016/2020 na sala do Conselho Universitário (CONUNI), no Prédio da Reitoria da
Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, localizado no Campus Centro - Av.
José de Sá Maniçoba, s/n - Petrolina/PE. Participaram as Seguintes Membros
Titulares/Instituições: Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco – FIEPE – Sr.
Milton Bin, Associação dos Irrigantes da Boa Vista – Sr. Antônio Alexandre Balbino Reis,
Associação dos Proprietários Condutores de Barcos da Ilha do Rodeadouro – Sr. Israel
Barreto Cardoso, Colônia de Pescadores Z-39 – Sr. Arnaldo Alves da Silva, Associação de
Desenvolvimento Sustentável – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Diamantina –
Sr. Almacks Luiz Silva, Universidade Federal do Vale do São Francisco – Sr. Julianeli
Tolentino de Lima, Povo Tuxá/Comunidade Indígena – Sr. Manoel Uilton dos Santos,
Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA - Sr. Agenor do Amaral Souza Filho e o CBH Salitre –
Sr. Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho. Participaram as Seguintes Membros
Suplentes/Instituições: COMPESA - Sr. João Virgílio Felipe Lima, Agro Indústria do Vale
do São Francisco S/A – Agrovale – Sra. Jordânia de Cassia de Araújo Costa, Cooperativa dos
Produtores Agropecuários do Projeto Glória Ltda – CCOPAG – Sr. Cláudio Ademar da Silva,
Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do Chapéu – Sr. Luiz Alberto Rodrigues
Dourado, Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não
Governamentais Alternativas – CAATINGA – Sr. Giovanne Henrique Sátiro Xenofonte, Povo
Pankará/Comunidade Indígena - Sra. Cícera Leal Cabral, Prefeitura Municipal de Terra
Nova-PE - Sr. Manoel Silvestre de Araújo e o CBH Salitre - Sra. Minéia Clara dos Santos. A
reunião foi conduzida pelo Coordenador da CCRSMSF, o Sr. Julianeli Lima, com a presença dos
membros já citados. A reunião teve como objetivo apresentar a equipe da gestão 2016-2020,
definir atividades prioritárias a serem executadas com os recursos e aprovar o texto da ata da
reunião anterior, ocorrida no mês passado. Houve a participação de membros do poder público
nos âmbitos federal, estadual e municipal, sociedade civil, usuários da água, ribeirinhos,
agricultores e comunidades tradicionais de indígenas e quilombolas. O Sr. Julianeli Tolentino
destacou que a reunião é importante, pois é através dela que são recebidas as propostas de projetos
para encaminhar ao CBHSF que posteriormente irá deliberar sobre a execução das ações, pondo
em prática ações em defesa do rio São Francisco. Julianeli falou também da expectativa de
coordenar a Câmara. “É um grande desafio, mas não poderíamos deixar de pleitear um assento
para a UNIVASF no Comitê e tivemos como consequência a minha eleição e agora vamos propor
uma agenda positiva de reuniões descentralizadas”. Na sequência informa sobre as Deliberações
do CBHSF e cita a de nº 52/2010. Dando início de fato a reunião, o coordenador Sr. Julianeli
submete a ata da reunião anterior à aprovação, mas devido o membro o Sr. Uilton Tuxá, não ter
recebido em tempo hábil e solicitar correção das suas falas fica acordado que o mesmo faria o
envio dos ajustes via e-mail para inclusão. Sendo enfatizado por ele algumas correções como:
aprovação dos encaminhamentos pelos membros da CCR do documento final do Seminário
indígena, aprovação dos projetos de Santa Maria da Boa Vista - PE, Casa Nova - BA, Remanso BA e Morro do Chapéu - BA, e o do IV Seminário Indígena. A ATA foi aprovada, com essas
ressalvas. Informes: O coordenador informou sobre a XXXI Plenária em Penedo-AL, que contará
com a presença de representantes do Ministério da Integração, para apresentação do projeto
“Novo Chico”; Almacks Silva, falou sobre abertura de Editais. O Coordenador fez ainda uma
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apresentação sobre o CBHSF, suas Câmaras Técnicas e da importância da CCR, na região do
Submédio, dizendo também da importância, da responsabilidade de cada um e o papel de cada
membro titular e suplente perante a CCR/CBHSF, representando suas instituições num total de
25 titulares e 25 suplentes. Todos os membros e suplentes se apresentaram e falaram um pouco
da instituição representada, das dificuldades enfrentadas e que esperam contribuir junto com o
comitê para desenvolverem um bom trabalho nessa gestão atual. Elias Silva, falou da eleição que
houve no CBH Pajeú e que o novo presidente, Sr. Gilmar, já estava providenciando o
encaminhamento ao comitê dos nomes dos representantes para serem inseridos na CCR. Foi
registrado também pelo coordenador que naquele momento os membros do CBH do Lago de
Sobradinho estavam reunidos não sendo possível a presença de representantes na reunião da CCR.
O Coordenador apresentou aos membros 03 projetos recebidos pela CCR, falando de cada um
para aprovação e encaminhamento a DIREC. Sendo: Belo Chico (projeto cultural), proponentes:
Targino Gondim, Nilton Freitas e Roberto Malvezzi; Povo Tuxí Trabalhando o Meio Ambiente,
proponentes: O Povo Tuxí e a Revitalização da Microbacia do Riacho do Mocambo e Afluentes
– Etapa II – Curaçá-BA, proponentes: Associação dos Pequenos Agricultores da Fazenda
Mocambo e Circunvizinhas. Enfatizando que a responsabilidade dos membros é muito grande na
escolha e encaminhamento desses projetos para melhoria da bacia e da população. Luiz Dourado,
passou a informação que em 15 anos pela primeira vez o comitê foi chamado pelo Ministro do
Meio Ambiente para uma reunião e vai investir 7 (sete) milhões de reais na bacia e chamou o
comitê para administrar esse recurso. Falou ainda que existe diretrizes para escolhas dos projetos
pelos membros do Colegiado, citando as linhas de rubricas que podem ser direcionadas a
determinados projetos. Destacou a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB, dos projetos especiais, projetos grandes que devem ser realizados na bacia, como esse que
vai ser executado na Aldeia Serrote dos Campos em Itacuruba-PE. Em seguida a palavra foi
passada ao Sr. Thiago Campos, Assessor Técnico da Agência Peixe Vivo, que fez uma
apresentação destacando a situação e andamento dos projetos da região do Submédio. Informa
que existem várias demandas, mas em termo de importância, de valor se enquadram os projetos
de Saneamento Básico, Hidroambientais e um projeto especial, no caso o da Aldeia do Serrote
dos Campos. Tratando dos projetos de saneamento, explicou os 8 (oito) critérios importantes para
que o município seja contemplando com o PMSB. Citando que foram consideradas 81 (oitenta e
uma) inscrições, sendo aprovados pelas DIREX 42 (quarenta e dois) municípios para a Agência
Peixe Vivo contratar em toda Bacia. No Submédio foram 39 inscritos na Bahia e 11 em
Pernambuco. Sendo selecionados os seguintes municípios no Submédio já com data para serem
contratos, Lagoa Grande, Floresta, Tacaratu em Pernambuco e Abaré, Chorrochó, Macururé,
Rodelas e Glória na BA. Falou da primeira etapa dos planos de saneamentos já concluídas no
Submédio nas cidades de Pesqueira - PE, Afogados da Ingazeira - PE, e em Jacobina, Mirangaba
e Miguel Calmon-BA, projetos já executados, entregues e aprovados. Em relação aos projetos
hidroambientais, esclarece que o comitê tem feito investimentos nessa área por fase de projetos e
que 2011, foram aprovados e contratados para o submédio 06 (seis) projetos. O membro Elias
Silva, questionou sobre o que impedia de serem licitados os projetos da região do Pajeú que foram
reavaliados pela segunda vez e aprovados pela DIREX, mas ainda não foram licitados segundo
ele. Thiago informou que ainda não tem uma autorização formal pela DIREX, por essa razão não
foi licitado. O projeto de continuidade, relativo à 2ª etapa apresentado pela Comunidade do
Mocambo, não será considerado como continuidade, mas sim como um novo projeto e deve passa
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por todo processo para aprovação. Na sequência informa sobre o projeto especial que será
realizado em Itacuruba - PE, na Aldeia Serrote dos Campos, o mais relevante em termos de valor
que é a implantação do sistema de abastecimento de água. Foi apresentado todo projeto na íntegra,
da forma que será proposto para atender a comunidade com o abastecimento humano e irrigação.
Foi projetado para atender 741 habitantes. Uma obra avaliada em R$ 3.700.000,00 (três milhões
e setecentos mil reais) e o cronograma de implantação da obra é de 6 (seis) meses. Dando como
encerrada a primeira fase de informes, apresentações e foi aberta a reunião para debates. O Sr.
Agenor Souza pede que seja constado em ata que estava requerendo junto a AGB-Peixe Vivo e a
coordenação da CCR, um relatório de propostas apresentadas aprovadas, reprovadas e valores
dividido por CCR referente aos anos de 2015 e 2016, para um melhor entendimento. Sugere que
seja feita uma proposta ou convênio entre o Comitê e Ministério Público para reativar os
conselhos municipais de meio ambiente. O membro Uilton Tuxá, falou sobre os 2 (dois) projetos
de Pernambuco, dizendo que foi conhecer a situação de perto e houve várias discussões até
encontrar uma solução e que essa foi demandada pela diretoria colegiada quando ele era
coordenador. Pede que a nova coordenação reforce o andamento assim como o do Mocambo em
Curaçá-BA. Reafirmou que o projeto Pankará, foi uma demanda especial, e que atendia a todos
os requisitos de avaliação. Pede que o Comitê não só elabore e execute a obra, mas que faça a
implementação do projeto garantindo a execução. A cacique da tribo Pankará, localizada em
Itacuruba (PE), Lucélia Leal Cabral, disse que já fazem 5 (cinco) anos que houve a primeira
reunião na Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI, com representantes da CCR, AGBPeixe Vivo e lideranças indígenas. A SESAI assumiria a gestão do projeto, ficando o Comitê e a
AGB-PV responsáveis por enviar o projeto revisado o que não aconteceu até hoje e a SESAI
continua assegurando que assumirá a gestão do projeto. Disse ainda que “Mesmo estando muito
próximos ao rio, no meio de dois canais da transposição, a gente tem dificuldade de buscar água
e esperamos que o Comitê aprove nossas resoluções”, e que a principal motivação da participação
na reunião é a luta para a aprovação do abastecimento de água do rio São Francisco para a
comunidade. A fala de Cícera Leal Cabral, membro do CBHSF, está contemplada na de Lucélia,
ressaltando que constasse em ata que os membros da CCR estavam referendando o projeto. O Sr.
Thiago Campos complementou dizendo que a AGB-Peixe Vivo, contratou uma empresa para
elaborar um projeto executivo e que tinha ficado pronto recentemente e agora era fazer uma nova
reunião para apresentar esse projeto e firmar um documento dizendo quem vai fazer a gestão do
Sistema de Água. Inclusive, sugerindo a data de 28 de novembro de 2016, mas ficando de
consultar e confirmar essa data para todos. O Sr. Almacks Silva falou que caso a SESAI tenha
dificuldade de atender a comunidade Pankará deve procurar a concessionária do Estado, a
COMPESA. O membro representante da COMPESA, Sr. João Virgílio Felipe Lima, disse que a
Compesa pode receber sim, mas para isso precisa fazer uma avaliação, uma análise dos custos do
projeto que envolve tratamento, manutenção e se atende todas as normas técnicas é possível. O
convidado André Loiola, representante do Movimento Salve Chico, deu depoimento sobre um
movimento realizado nas cidades de Petrolina e Juazeiro, com um grupo de mergulhadores
retirando do leito do rio várias toneladas de resíduos sólidos, falou ainda que deve ter cuidados
não só fora do rio, mas dentro também, pois todos esses resíduos refletem na qualidade da água.
O convidado Eliseu de Lima, de Sobradinho-BA, pediu informação sobre os projetos de Canaã e
de Casa Nova, encaminhados a CCR e que não apareceu na apresentação de Thiago Campos, que
respondeu desconhecer esses projetos. O Sr. Cláudio Ademar da Silva, questionou a demora e
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dificuldade que tem hoje para conseguir uma outorga na Agência Nacional de Águas – ANA, e
como o comitê poderia intervir nessa questão. O Sr. Uilton Tuxá, sugeriu que a CCR não deve
receber mais demandas de projetos até desbastar um pouco os que já estão na casa e também saber
a procedência dos novos. Na sequência com as indicações para a formação das câmaras técnicas
do CBHSF, Almacks Silva falou um pouco da composição e das vagas existentes. Ficando as
seguintes indicações: Comissão de Acompanhamento de Projetos – CAP da CCR Submédio,
membros representantes: Srs. Jordânia de Cássia de Araújo Costa, Cláudio Ademar da Silva, Luiz
Alberto Rodrigues Dourado, Manoel Uilton dos Santos e o Coordenador e Secretário por serem
membros natos da CCR. Para o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG,
o membro Almacks Luiz Silva e para a Câmara Técnica de Articulação Institucional – CTAI,
o membro Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho. Encaminhamentos: Considerar todos os
projetos; o Sr. Agenor Souza, solicita que a DIREX, faça um questionamento ao Ministério da
Integração, referente ao “Programa Novo Chico”, que diz que as obras em andamento terão
prioridade, acontece que foi iniciado o Projeto Salitre, que atende Campos de Raiz, Lagoa do
Salitre e Rodeadouro (CODEVASF e Ministério da Integração), não cumprindo algumas
Condicionantes ambientais. Essa obra tem licença, já foi notificada pelo INEMA, mas a
CODEVASF alega falta de recurso para conclusão, o Sr. Elias Silva, solicita a DIREX, que
autorize a AGB-Peixe Vivo licitar os projetos do Pajeú (Afogados da Ingazeira e Sertânia), e do
Mocambo em Curaçá-BA; Almacks Luiz reforça a fala de Elias Silva e lembra que na reunião
que aconteceu na cidade de Salgueiro em Pernambuco no ano de 2014, representantes da
Associação de Lages, no município de Jacobina, apresentou uma proposta de projeto
hidroambiental e o coordenador da época, deu um prazo de 30 (trinta) dias para que outras
entidades apresentassem mais projetos, solicita que seja elaborado um protocolo para registro da
entrada de demandas. Não havendo mais assuntos a tratar, o coordenador encerra a reunião às
15h14, de onde se lavrou a presente ata, que será assinada pelo coordenador e secretário da CCR
Submédio SF, após aprovação.
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Julianeli Tolentino de Lima
Coordenador da CCRSMSF

Almacks Luiz Silva
Secretário da CCRSMSF
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