CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
CCR SUBMÉDIO SF/CBHSF
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (VIDEOCONFERÊNCIA) – 26/06/2020
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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se por
meio de videoconferência os membros da Câmara Consultiva Regional do Submédio São
Francisco para a primeira Reunião Ordinária do referido ano. Participaram da reunião
os seguintes membros/instituições da CCRSMSF: Sr. Cláudio Ademar da Silva
(suplente) – Cooperativa dos Produtores Agropecuários do Projeto Glória Ltda. COOPAG, Sr. Carlos Vanderlei Leite Pinheiro (suplente), Sr. Luiz Alberto
Rodrigues Dourado (titular) – Associação dos Condutores de Visitantes do Morro do
Chapéu, Sr. Johann Gnadlinger (titular) – Instituto Regional da Pequena Agropecuária
Apropriada/IRPAA, Sr. Francisco Ivan de Aquino (titular) – Sindicato dos
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente da Bahia/SINDAE, Sr. Almacks Luiz
Silva (titular) – Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Diamantina, Sr. Julianeli
Tolentino de Lima (titular) - Universidade Federal do Vale do São Francisco/UNIVASF,
Sr. Aberlado Antônio de Assunção Montenegro (suplente) – Universidade Federal
Rural de Pernambuco/UFRPE, Sra. Cicera Leal Cabral (titular)– Pankará, Sr. João
Pedro da Silva Neto (titular) – Prefeitura Municipal de Juazeiro/BA, Sr. Wilson
Simonal dos Santos (suplente) – Prefeitura Municipal de Abaré/BA, Sra. Larissa
Cayres de Souza (suplente)– Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia/SEMA
BA, Sra. Suzana Maria Gico Lima Montenegro (titular) – Agência Pernambucana de
Águas e Clima/APAC, Sr. Manoel Silvestre de Araújo (suplente) – Prefeitura
Municipal de Terra Nova/PE e Sr. Manoel Ailton Rodrigues de Carvalho (titular) –
CBH Salitre. Participaram da reunião os seguintes representantes da Agência Peixe
Vivo: Sra. Laura Rainoni Araújo – Analista, Sra. Ohany Vasconcelos Ferreira –
Analista, Sra. Jacqueline Evangelista Fonseca – Coordenadora Técnica, Sra. Rayssa
Balieiro Ribeiro – Coordenadora Técnica e Sr. Mauricio Vitor Souza Oliveira –
Auxiliar Administrativo. Após verificação de quórum, foi realizada a aprovação da
Minuta da Ata da Reunião Ordinária Conjunta (CCRs Médio e Submédio São Francisco),
que aconteceu nos dias vinte e um e vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove, na
cidade de Casa Nova/BA. A aprovação foi unânime. Dando prosseguimento aos informes,
Julianeli Tolentino pontua as mudanças no processo eleitoral do CBHSF decorrentes do
cenário de pandemia, apontando inclusive para a possibilidade de prorrogação do
mandato dos membros atuais. Larissa Cayres complementa, falando sobre uma resolução
que autoriza a prorrogação do mandato por até um ano, se comprometendo em manter os
membros da CCR Submédio informados sobre o assunto. Aproveitando a oportunidade
de fala, João Pedro Neto fala sobre parceria com projeto de extensão sobre cidades
ribeirinhas e Francisco Ivan fala sobre posicionamento e participação do CBHSF no
debate da PL 4.162/2019. Julianeli Tolentino prossegue falando sobre a Campanha Dia
em Defesa do Velho Chico explicando que foi entrevistado por diversos programas de
rádio e televisão da região, fala sobre o material da campanha (camisetas, bonés, chapéus
e impressos) e sugere a continuidade da campanha por meios virtuais. Johann Gnadlinger
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dá feedback positivo sobre a campanha, fala sobre a participação do IRPAA, aponta a
necessidade de trabalhar a problemática das baronesas do rio em um contexto mais amplo
e sugere maior proatividade. Almacks Luiz fala sobre a importância de se veicular a
campanha nas rádios regionais das cidades fora da calha do São Francisco. Cláudio
Ademar cita a importância da sociedade cobrar o Poder Público e diz que a campanha
deve focar em mudar o pensamento das pessoas. Francisco Ivan complementa falando da
importância da campanha ser voltada também para os afluentes do Rio São Francisco.
Dando continuidade à pauta, Julianeli Tolentino fala sobre reuniões, eventos e as ações
do CBHSF frente à pandemia, explicando a necessidade de mudança das atividades do
presencial para o virtual e coloca a CCR Submédio à disposição dos membros para
realização de reuniões extraordinárias. Laura Rainoni complementa explicando que os
eventos programados para o presente ano passaram a ser virtuais ou foram adiados, e que
a Agência Peixe Vivo está analisando a possibilidade de alterar eventos futuros também.
Julianeli Tolentino propõe que a próxima reunião ordinária seja realizada no mês de
agosto e sugere que sejam convidados representantes do poder público de Curaçá/BA,
uma vez que a reunião presencial seria realizada originalmente no referido município.
Dando prosseguimento aos informes, Mauricio Oliveira fala sobre as ações da Agência
Peixe Vivo frente à pandemia e atualiza os membros sobre a situação do escritório
regional de Petrolina/PE. Laura Rainoni complementa explicando sobre resolução da
ANA que suspende a cobrança de outorga e que as atividades da Agência Peixe Vivo
continuarão normalmente. Ohany Vasconcelos pontua que essa medida é uma forma de
manter os funcionários sem realizar demissões ou cortes salariais, além de ser uma forma
de aliviar o custeio. Almacks Luiz diz que mesmo com a pandemia, o setor do
agronegócio continua batendo recordes no uso de água e chama a atenção para a
importância da divulgação de informações gerenciais pela DIREC apenas de forma
oficial. Ohany Vasconcelos fala que, apesar do lucro do agronegócio, a arrecadação caiu
e esta é uma preocupação geral. Prosseguindo, Almacks Luiz inicia debate sobre o
panorama geral do projeto de construção de usina nuclear em Itacuruba/PE. Johann
Gnadlinger complementa com apresentação, fala sobre a importância do debate dentro do
CBHSF e propõe realização de seminário específico sobre o tema. Com a palavra,
Sandriane Pankara, convidada de Johann, divulga live sobre a usina e fala sobre formas
limpas de se gerar energia. Almacks Luiz finaliza sugerindo a ampliação do debate.
Julianeli Tolentino continua a reunião falando sobre a metodologia de discussão do Pacto
das Águas no âmbito do CBHSF, pois a tendência é que o debate fique mais forte nas
reuniões seguintes. Além disso, ele quer levar o posicionamento da CCR para a reunião
da DIREC e sugere leitura atenta da minuta. Complementando, Laura Rainoni explica
que uma consultoria especializada foi contratada para elaborar o Pacto das Águas e que
haverá um momento oportuno exclusivo para o debate. Em seguida, Jacqueline Fonseca
inicia apresentação sobre o status dos projetos da CCR Submédio (projetos de
2

CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
CCR SUBMÉDIO SF/CBHSF
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA CONSULTIVA REGIONAL DO
SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO (VIDEOCONFERÊNCIA) – 26/06/2020
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

requalificação ambiental e planos municipais de saneamento básico) pontuando os
impactos da pandemia, como por exemplo em relação à abertura das propostas que ficou
prevista para o dia trinta desse mês. Ela ressalta, ainda, que todos os prazos dependem
das medidas de enfrentamento à pandemia impostas pelos órgãos competentes. Com a
palavra, Rayssa Balieiro dá continuidade ao status dos demais projetos (projetos especiais
e projetos de sustentabilidade hídrica no semiárido). Abelardo Montenegro complementa
sobre projetos especiais, falando da importância de trazer uma contribuição acadêmica
para os projetos, mas também de replicar experiências exitosas. Em seguida, Almacks
Luiz demonstra preocupação com os projetos que são classificados como submédio mas
abrangem outras regiões, chamando a atenção para a boa definição da divisão geográfica
das regiões. Francisco Ivan reitera e complementa a fala anterior. Johann Gnadlinger
pergunta se os projetos aprovados pela comissão de avaliação da CCR Submédio, mas
que não foram escolhidos nas outras fases da avaliação, serão executados no futuro.
Finalizando, Jacqueline Fonseca explica que, na questão dos projetos, a Agência Peixe
Vivo tem a necessidade de adotar critérios diferenciados para municípios que estão na
divisa das regiões. Explica também que a página virtual do CBHSF é a melhor forma das
entidades que submeteram projetos se manterem atualizadas quanto a notícias, ações,
eventos e deliberações. Julianeli Tolentino sugere que a apresentação sobre a cobrança
pelo uso das águas na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco seja realizada em outro
momento. Não havendo mais assuntos a tratar, às treze horas encerra-se a reunião da qual
se lavrou a presente ata. Mauricio Vitor Souza Oliveira, Auxiliar Administrativo da
Agência Peixe Vivo.
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Coordenador da CCRSMSF
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